
 

مرزهای دانش را جلو ببرید
 سیاســت  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبــر معظم انقالب رهبر معظم انقالب در دیدار جوانان نخبه و برندگان مدال جهانی:

اســالمی صبح دیروز در دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب 
مدال در المپیادهای علمِی جهانی و همچنین اعضای تیم ملی 

 ............ صفحه 2والیبال جوانان کشور که بر بام...

نسل طالیی تکواندو 
در راه است

مدیران تلویزیون 
آماری کار می کنند

jقیام علمی امام باقر
ضامن حفظ حقیقت دین
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ادعای پوالدگر احسان عبدی پور: jگفت وگو با حجت االسالم شریعتی تبار به مناسبت سالروز شهادت باقرالعلوم

 :jامام باقر
سخن طيب و 

پاكيزه را از هر كه 
گفت بگيريد،  اگر 

چه او خود،  بدان 
عمل نكند. 
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جوانان،  موفقیت های 
نظام اسالمی را رقم بزنند

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان    
استعدادهای  و  نخبگان  جوانان،  گفت: 
برتر زمینه ساز موفقیت های آینده نظام 
اسالمی باشند. حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در آیین افتتاح سومین دوره 
اردوهای آموزشی و معرفتی »هفت روز 
در بهشت« که در باغ اردوگاه امام رضا)ع( 
بررسی های  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
مختصر در جریان بازدید از اردوگاه امام 
محدود  دلیل  به  که  داد  نشان  رضا)ع( 

کمبودهای  و  نقایص  امکانات،  بودن 
زیادی در این فضا وجود دارد اما تالش 
می کنیم در حد مقدورات این کمبودها 
تالش  برای  را  فضا  و  کرده  برطرف  را 
بیشتر و استفاده بهتر فراهم کنیم. وی 
تالش  با  سال  به  سال  امیدواریم  افزود: 
بخش های مختلف آستان قدس رضوی 
اردوگاه  فضای  کیفیت  و  کمیت  بر 
امام رضا)ع( برای استفاده بهتر، مناسب تر 
آستان  تولیت  شود.  افزوده  بهینه تر  و 

با  خود  سخنان  ادامه  در  رضوی  قدس 
و  علم  به  اسالم  مکتب  اینکه  بر  تأکید 
در  داد:  ادامه  دارد،  ویژه ای  توجه  دانش 
نتیجه تکیه قرآن کریم و سیره پیامبر و 
معرفت،  و  دانش  علم،  بر  معصومین)ع( 
جاهلیت  دوران  در  اکرم)ص(  پیامبر 
اخالقی  فضائل  از  که  کسانی  بین  از  و 
را  تمدن بشری  بزرگ ترین  بودند،  تهی 
آن  کرد:  تصریح  وی  آوردند.  وجود  به 
روزی که کتابخانه هایی با 10 هزار جلد 

کتاب خطی در کشورهای اسالمی وجود 
داشت، کشورهای غربی هیچ بهره ای از 
علم و دانش نبرده بودند؛ اروپا اگر رشدی 
آن ها  است،  بوده  اسالم  برکت  به  کرده 
دانش را از ما ربودند و ما را گرفتار مسائل 
دیگر کردند و امروز به پیشرفت کذایی 
تولیت آستان قدس رضوی  رسیده اند.  
تاریخی  کتاب های  مطالعه  ضرورت  بر 
به منظور آشنایی دانش آموزان و جوانان 

نخبه با هویت...

ظریف در همایش 
بزرگداشت حقوق بشر 

اسالمی و کرامت انسانی:

امنیتمان را 
خرید و فروش 

نمی کنیم

فعاالن صنعت کیف و کفش: 
تسهیالت 25 درصدی 

بانک ها برایمان نمی صرفد

صادرات
 ۱2۰ میلیون دالری 

در دوران تحریم

 تولیت آستان قدس رضوی:  

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 3
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
اداره كل نوسازى مدارس خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ا﹝﹢ر ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ 
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︋﹅︣︵ از ﹩﹝︖ ــ﹢رت  ︮﹤ ﹢د را︋  ــ︣ی︠  ︣ون︫  درون و︋ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩  ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ︋︣ا︨ــ︀س ︫ــ︣ح ︠︡﹝ــ︀ت وا﹎︢ار 

ــ︣﹋️ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ در︠﹢ا︨ــ️ ﹝﹩ ﹎︣دد ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑︀ ﹝﹢رخ   ﹡﹞︀︡.﹜︢ا از︫ 
    www.setadiran.ir ٩٨/٠۵/٢٢ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋ــ﹥ آدرس

﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:٣٧۶٨١٧١٣   
︣وژه ﹨︀ی اداره ﹋﹏  ︣ی︎  ︣ون︫  1- موضوع مناقصه : ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ درون و︋ 

﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس در ︨︴ ا︨︐︀ن   ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان : ٢٠٩٨٠٠۴۵۴٢٠٠٠٠٢٨
﹫︧︐﹢ن ٣    ﹫︀︋︀ن︋  ﹫︡ د︨︐︽﹫︉︠  2- نشانى و آدرس مناقصه گذار: ﹝︪︡︋﹙﹢ار︫ 

٩٨/٠۵/٢٢ ️︀︽﹛ ٩٨/٠۵/١٧ 3- مهلت دريافت اسناد مناقصه : از ︑︀ر 
4- تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و ساير اسناد در سامانه ستاد :  

︑︀ ︨︀︻️  ١٣ ﹝﹢رخ  ٠٢/٩٨/٠۶
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡ــ﹥ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨ــ︀زی ﹝︡ارس   5- تاريـخ تحويل اسـناد و پاكت تضمين︋ 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︀ ︨︀︻️  ١٣ ﹝﹢رخ  ٠٢/٩٨/٠۶
︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت  ︊  ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٠٣   در︨   ︮١٠ ️︻︀ 6- تاريخ  بازگشايى پيشنهادات :︨ 

اداره ﹋﹏      
 ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹛ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ، ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د و ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ 

︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣دد.
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ﹝︡ارس  ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

 

﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ 
اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ﹝︤ا︡ه ﹢ب ︑︀غ در ﹝﹠︴﹆﹥ آ﹁︫ ︨︤︣︣︐︀ن 
﹇︀ــ﹟(دو ﹝﹠︴﹆﹥) را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 

 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ﹁︣ا︠﹢ان ١٠٩٨٠٠٣٨۴۵٠٠٠٠٠١︋ 
︀︀ن و﹇️  ﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩(د︨︐﹩) ︑︀︎   ︮﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ︀ر﹎︤اری در︨  ︦ از︋   ︎﹩﹊﹡︀ ︀ً ا︮﹏ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋  ﹠﹝︲
اداری ﹝﹢رخ ٢۶/١٣٩٨/٠۵ ︑﹢﹏ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ﹎︣دد.                              

۵۵٨٩٨۶ ﹩﹎︤داری ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩                    ︫﹠︀︨﹥ آ﹫︋روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ                                                   
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FRW 103 آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ارز﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور ( ﹡﹢︋️ دوم)
اداره كل منابـع طبيعى و آبخيزدارى اسـتان مازندران- سـارى در ﹡︷︣ دارد از ︠︡﹝︀ت ﹝﹠︨︡ــ﹫﹟ ﹝︪ــ︀ور ︗️ ا﹡︖︀م 
 ،﹩︀︐︨﹝︴︀﹜︺︀ت ا﹇︐︭︀دی ، ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ــ︀زی (︑︃︨ــ﹫︦ و ︑︪ــ﹊﹫﹏ ︮﹠︡وق ﹨︀ی ︠︣د ا︻︐︊︀ری ، ︑︃︨﹫︦ ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹢︨︺﹥ رو
︸︣﹁﹫️ ︨ــ︀زی آ﹝﹢زش در را︨ــ︐︀ی ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی ﹋︧︉ و ﹋︀ر و ﹝︺﹫︪ــ️ ︀︎︡ار ︗﹢ا﹝︹ ﹝﹙﹩ و ︋︀زد︡ از ︎︣وژه ﹨︀ی ﹝﹢﹁﹅ ﹋︧︉ 
و ﹋︀ر ︨ــ︀︣ ا︨ــ︐︀ن ﹨︀ ) در ١٠ رو︨ــ︐︀ی ﹁︀ز اول (︾﹞ ︉︣﹙﹥ ، ︎︣﹋﹑، ︎︀رچ، ︫ــ﹫﹙︣، ︎︙️، ︫ــ﹫ ﹝﹙﹥، ︋﹫︪ــ﹥ ︋﹠﹥، ﹜﹞︣د، ︀ر︨ــ﹛، ﹜﹢︗﹠︡ه) وا﹇︹ 
در ــ﹢زه ا︨ــ︐﹀︀︸﹩ اداره ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ︫︨︣ــ︐︀ن ︋︪ــ︣ ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︗︤ء ٢ ︋﹠︡ ا﹜︿ ﹝ــ︀ده ٧ آ︣︠ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︡ ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︀ور ︋﹥                                                                          

︫﹞︀ره ١٩٣۵۴٢/ ت ۴٢٩٨۶ ک ﹝﹢رخ ١٣٨٨/١٠/٠١ ، ︋﹥ ︎﹫﹢︨️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ︻﹞﹏ آورد.
.︡﹫︀﹝﹡ ﹏﹢︑ و ️﹁︀︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ در︑ ﹤﹡︀﹞︀ ︡ه در ا︨﹠︀د آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨  ﹥ ﹨﹞︣اه ﹝﹢ارد درج︫  ﹝﹆︐︱﹩ ا︨️، ا︨﹠︀د را در ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر︋ 

︀︻️ ١٠ روز   ︨︀︑ ﹩︋︀ارز ﹩﹎ا︨ــ﹠︀د ا ﹏﹢︑ ️﹚﹞ ،︡︀︫ــ ــ︀︻️ ١٨ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٣/۵/٩٨ ﹝﹩︋   ︨︀︑ ﹩︋︀ارز ﹩﹎ا︨ــ﹠︀د آ ️﹁︀در ️﹚﹞
︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/۶ و ﹝﹏ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

- ︀︨︣ ︫︣وط و ︑︺︡ات در ﹝︐﹟ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ذ﹋︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
۵۵٨٧٩٩ ﹩﹎︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹫︊︀︫︡. ︫﹠︀︨﹥ آ︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀د﹨︀، از﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ا︨﹠︀د و ﹏﹢︑ ، ️﹁︀در ﹏﹞ -
آ︋﹫︤داری - ﹝︀︎ ️︣︡︡ار ︨︣ز﹝﹫﹟ - روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران - ︨︀ری
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annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
جعفر قنادباشی

افزایش اختالف میان دو محور اخوانی ترکی - قطری و محور عربی ســعودی - 
اماراتی این روزها به اوج خود رسیده است. تنش بین طرفین به ویژه پس از قتل 
فجیع جمال خاشقچی منتقد دربار سعودی و موضعگیری های بعدی رئیس جمهور 
ترکیه علیه ولیعهد عربستان رنگ جدی تری به خود گرفته، تا جایی که رد پای 

درگیری و جنگ های نیابتی میان...

ترکیه و سعودی؛ 
از جنگ سرد تا جنگ نیابتی

 ............ صفحه 8

 جوانان با هویت دینی و ملی خود آشنا باشند
 نسل جوان قدر کشور و نظام را بداند

»قدس« 
میزبان مردم 

و مسئوالن

 ............ صفحه 2 خراسان

 خراســان  در آســتانه هفدهم مرداد، 
ســالروز شهادت شــهید محمود صارمی  
فرهنگــی  مؤسســه  خبرنــگار،  روز  و 
قــدس  روز گذشــته میزبــان خانــواده 
معظم شهدا،ایثارگران،جانبازان،  مدیران و 
مسئوالن سازمان ها و نهادهای متعددی بود 
که برای عرض تبریک این روز به خبرنگاران 
و دست اندرکاران این رسانه گرد هم آمده 
بودند. محمدرضا کالیی شهردار مشهد در 
بازدید از مؤسســه فرهنگی قدس، روزنامه 
قدس را منتسب به بارگاه ملکوتی امام رضا 
)علیه السالم( خواند و گفت: روزنامه قدس 
می تواند در این حوزه تأثیر زیادی داشــته 
باشد. جمعی از اعضای شورای شهر مشهد، 
از دیگر میهمانان روز پر ترافیک قدس بودند. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری خراسان رضوی با حضور در 
تحریریه قدس، روز خبرنگار را به قدسی ها 
تبریک گفت. رضا شیران خراسانی، نماینده 
مجلس شــورای اســالمی در گفت و گو 
بــا تحریریه قدس، نشــر فرهنگ رضوی 
را شــاخصه اصلی روزنامه قــدس خواند. 
میثم مرادی، رئیس حوزه هنری خراسان 
رضوی نیز ضمن تبریــک روز خبرنگار، از 
تأثیر شگرف قدس در شعر و ادبیات کشور 
سخن گفت. سرهنگ حسین ابراهیم زاده، 
جانشین فرمانده مرزبانی خراسان رضوی و 
هیئت همراه با حضور در مؤسسه فرهنگی 
قدس، خبرنگاران را مرزبانان جبهه فرهنگی 
نامید. مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراسان رضوی نیز در نشست صمیمی از 
عملکرد خوب روزنامه قدس در نقشه برآب 

کردن دسیسه های دشمن تقدیر کرد.

شهادت امام محمد باقر علیه السالم را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم
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روزنامـه صبـح ایـران

 تسلیت رهبر معظم انقالب به مناسبت درگذشت عالم مجاهد مرحوم آیت اهلل آقای حاج شیخ محمد آصف محسنی    
سیاست: رهبر انقالب اسالمی در پیام تسلیت خود گفتند: ده ها سال مجاهدت فی سبیل اهلل در میدانهای سیاسی و فرهنگی و علمی و اجتماعی در کشور اسالمی افغانستان و همراه با مردم شجاع و غیور آن سامان، 

کارنامه ی افتخارآمیز این روحانی بلندپایه را نشان می دهد و برکات مستمر و ماندگار آن، میراث ارزشمند معنوی آن بزرگوار است. رحمت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسئلت می کنم.

 khamenei.ir   حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبر معظم انقاب اســامی صبح دیروز در 
دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال 
در المپیادهای علمــِی جهانی و همچنین 
اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشــور که 
بر بام قهرمانی جهان ایستادند، با تجلیل از 
ژرف نگری، خــردورزی و عقانیت جوانان 
نخبه، راه نخبگی را راهی بی انتها دانســتند 
و گفتنــد: پیشــرفت علمی 
ســودمند برای کشور، با نگاه 
انقابــی و مبتنی بــر تفکر 
اسامی امکان پذیر است و باید 
جوانان نخبه، هدف اصلی خود 
را رســیدن به مرزهای دانش 
و فنــاوری و جلو بــردن این 
مرزها قرار دهند. رهبر انقاب 
اسامی دیدار با جوانان نخبه 
و ورزشــکار را کــه امیدهای 
آینده  انقاب و کشور هستند، 
دیداری بسیار شیرین خواندند 
و افزودند: صحبت های جوانان نخبه در این 
دیــدار حاکی از وجود یک فکر و دقت نظر و 
نگاه ژرف به مسائل بود که بسیار مهم و مایه  
خرسندی اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تشــکر از اقدام جوانان نخبــه در اهدای 
مدال های خود به ایشان، خاطرنشان کردند: 
این اقدام، اهدا به شــخص نیست، بلکه اهدا 

به یک نماد اســت و من ضمن پذیرش این 
مدال هــا، آن ها را به جوانان عزیز و نخبه باز 

خواهم گرداند تا نزد خودشان باقی بماند.

عقبماندگیهایتحمیلشده
بهملتایران

حضرت آیت اهلل خامنه ای به عقب ماندگی های 
تحمیل شــده به ملت ایران در یکی دو قرن 
اخیر در دوران قاجار و پهلوی اشاره کردند و 
افزودند: با همه  تاش هایی که پس از پیروزی 
انقاب اســامی به ویژه در 20 ســال اخیر 
درخصوص حرکت علمی و فناوری انجام شده 
است، ولی ما هنوز عقب ماندگی زیادی داریم 
و مهم ترین وظیفه  نسل جوان نخبه، عاوه بر 
ادامه  پرشتاب مسیر موفقیت آمیز علمی، جلو 

بردن مرزهای دانش و فناوری است. ایشان با 
اشاره به قرار گرفتن ایران در رتبه های باالی 
فناوری نانو، تأکید کردند: اکنون انتظار این 
است که جوانان نخبه و نسل بعدی، صدها 
مورد مانند نانو و پدیده های ناشناخته علمی 
زیست فناوری را کشف کنند و فقط به ادامه 
مسیر پیشرفت علمی بســنده نشود. رهبر 
انقاب اسامی الزمه رسیدن به این مرحله را 
حفظ و تعالی جوهر نخبگی و قانع نشدن به 
شرایط فعلی دانستند و افزودند: باید جوانان 
نخبه با کار و تاش و پشــت سر گذاشتن 
مشکات، بر ظرفیت وجودی خود بیفزایند 
و بدون توقف، مسیر پیشرفت را ادامه دهند.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای همچنین الزمه 
ســودمند بودن جوان نخبه برای کشــور و 

ملــت را نگاه انقابی برشــمردند و افزودند: 
تفکر انقابی و اسامی و بصیرت را در خود 
تقویت کنید؛ چرا که بدون این نگاه، پیشرفتی 
به سود کشور ایجاد نخواهد شد. همچنین 
ارتباط قلبی با خداوند و توکل و استمداد از 
او را فراموش نکنید. رهبر انقاب اسامی در 
ادامه با اشــاره به قهرمانی تیم ملی والیبال 
جوانان کشور، کســب این موفقیت بزرگ 
را با ســر مربی ایرانی بسیار خرسند کننده 
و مهم دانســتند و تأکید کردند: من همواره 
معتقد بوده ام که مجموعه های ورزشی کشور 

شایسته است سرمربی ایرانی داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری 
از سخنان با اشاره به صحبت های یکی از 
جوانان نخبه که از مشــکات موجود بر 
ســر راه نخبــگان و عملکرد دســتگاه ها 
گایه داشت، خاطرنشان کردند: مشکات 
نباید جــوان را متوقف و ناامید کند، زیرا 
ناامیدی، سم اســت و اگر نسل های قبل 
متوقف و ناامید می شدند، ما باید همچنان 
در همان دوران فساد و طاغوت می ماندیم، 
ولی اکنون به برکت همان جوانان نســل 
قبل، در کشور شرایطی فراهم شده است 
که استعدادهای جوان نخبه بروز و ظهور 
پیدا می کند و می تواند با صراحت بایستد 

و حرف های خود را بزند.

رهبر معظم انقالب در دیدار جوانان نخبه و برندگان مدال جهانی:

مرزهایدانشراجلوببرید

 با عرض ســام. در سال 98 دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان 
کشــوری به تعهدات خود کامل عمل نکرد به جــای 20درصدی که قرار بود 
اضافــه کند 10درصد اضافه کــرد و از مقدار ثابت هم کــم کرد. مجلس هم 
ســکوت کرد! االن مــا 10 درصد بعاوه 300هزار تومــان از دولت طلبکاریم 
ولی دولت این حق ما را ضایــع کرده پرداخت نمی کند! از نمایندگان محترم 

تقاضامندیم حق ما را از دولت بگیرند. 09350007054
 به ســید بزرگوار حاج آقای رئیسی عرض می کنم که با حضور شما در رأس 
قوه قضائیه نسیم دل انگیز اجرای عدالت علوی وزیدن گرفته و دگرباره دل های 
دوستداران انقاب اســامی شاد و خرسند گردیده، از جناب عالی درخواست 
می شــود همه کسانی که با فساد مالی، باندبازی و فامیل ساالری، بیت المال را 

غارت نمودند به سزای اعمال خائنانه و ننگینشان برسانید. 09150000609  
 اگه پزشــک خوب محل ما کارتخوانش را ببرد دارایی و آن ها ببینند از 20 
ویزیت 50 تومان هم عایدی نداشــته شما قول می دهید دارایی بپذیرد چون 

اینجا هر کس به اندازه وضع مالی اش کارت می کشد. 09150009278
 ما تا روزی که ندای زلزال بر کوه ها افکنده می شود، شرمنده خون شهیدان 
خواهیم بود. شــهیدان عاشق خدا شدند و عشق را نردبانی برای رسیدن به او 
ساختند و خونشان بهای پروازشان بود و آنان میهمان ویژه خداوند شدند. آن 
چه تشــکر ما را نسبت به نعمتی که حاصل رشــادت این فرزندان عاشورایی 
انقاب اسامی اســت، معنا می بخشد حرکت در راستای آرمان هایشان است. 
ان شــاءاهلل در نزدیک ترین پنجشنبه ممکن تیتر روزنامه قدس این گونه باشد 
)قدس شــریف آزاد شد( در نخســتین جمعه پس از آزاد شدن  قدس شریف 
نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای در مسجد 
االقصی اقامه خواهد شــد، ســخنرانان پیش از خطبه ها سرداران پیروز سپاه 
اسام سامی و ســلیمانی خواهند بود و روند آزادسازی قدس شریف را برای 

نمازگزاران تشریح خواهند نمود. 09150000539
 تابش، معاون وزیرصنعت: مرغ ارزان نشود وارد می کنیم )معنای سخن(1- 
تنها راه برخورد با گرانی واردکردن اســت پس گرانفروشان نترسند2- دالالن 
بدانندکــه ذخیره نداریم پس تا وارد کردن هرچــه می توانند خون بمکند.3- 
گرانی را به حدی برســانید که به هزار تومان زیر آن قیمت مردم را ســرگرم 
کنیم.4- زمانی که به نهایت گرانی مثًا20هزار تومان رسید اعام می کنیم که 
فروش باالی 19 هزار تومان تخلف است و مجازات دارد.5 - این یعنی نوشدارو 

بعد از مرگ. 09150002742
 تابســتان اوج نقل و انتقاالت صدها هزار شهروند ایرانی و تبادل میلیاردها 
تومان در دفاتر مشاوران اماک است که نیاز به توجه ویژه است، ولی متأسفانه 
در این دفاتر کمتر مشــاهده می شــود که با چه نرخی و چگونه کار می کنند! 

09150001382
 آن ها که »باد « کاشتند )حتی اگر از سر خیرخواهی و در دست گرفتن احساسات 
پاک و دینی مردم بوده باشــد( ســرانجام »توفان« ی درو کردند که خودشان هم 

نتوانستند آن را مهار کنند. 09155000863
 از وزیر دادگستری تاریخ شروع به کار کارکنان دادگستری 96را بپرسید خسته 

شدیم از انتظار دوسال معطلیم. 09010000037
 آن هایی که می گویند علت گرانی گوشت و سایر اقام دالل ها هستند، چرا این 
دالل ها را دستگیر و محاکمه نمی کنند که با زندگی چند میلیون نفر بازی می کنند. 

09150004425

 ظریف کجا را 
هدف قرار می دهد؟

نشست خبری روز دوشنبه محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه که به مناســبت روز خبرنگار 
برگزار شد، حاوی جماتی کلیدی بود. جماتی 
که می توان هر کــدام را از زاویه ای خاص مورد 
بررسی و تحلیل قرار داد. او در قسمتی از سخنان 
خود گفت: »نتانیاهو مطلع نیست که چه مقدار 
آمریکایی در جنگ های مختلف کشته شده اند.« 
در ظاهر امر ممکن اســت که این جمله را به 
عنوان گزاره ای بسیط و ساده در نظر بگیریم؛ اما 
با مقداری بررسی، به بنیان های جالب توجهی 
از آن بر خواهیــم خورد. روندهای راهبردی در 
حوزه علوم نظامی معاصر، شــاهد چند تحول 
تاریخی گسترده بوده است که دو اتفاق عمده، 
به دالیل مختلفی از اهمیت بیشتری برخوردار 
 RMA: Revolution  ،است. رویداد نخست
in Military Affairs بــه معنای انقاب در 
 RAM:  Revolution امور نظامی و دیگری
in Attitudes to the Military انقاب در 
رویکردهای نظامی اســت. در حوزه انقاب در 
امور نظامی، کشــورها شاهد تحولی عظیم در 
حوزه علوم نظامی بوده انــد؛ به گونه ای که آن 
تحول، به تنهایی قابلیت این را داشته است که 
در سطوح مختلف نبردها، تعیین کننده ظاهر 
شــده و تأثیر جدی بگــذارد. عالی ترین مثال 
برای آن را می توان اختراع بمب اتم دانســت. 
با ظهور بمب هســته ای، مجموعه جنگ ها به 
همراه راهبردهــا و تاکتیک های آن با تحوالت 
چشمگیری روبه رو شدند؛ به گونه ای که نسبت 
به گذشــته آن کاماً دگرگون شده بود. اما در 
باب تحــول دوم، یعنی »انقاب در رویکردهای 
نظامی«، بحث بســیار متفاوت است. در این جا 
ســخن از برتری صرف نیروی نظامی نیست؛ 
بلکه بر حول روش های نوین تحمیل شکست 
بر رقیب چه در حین جنگ و چه بدون جنگ و 

عمدتاً به صورت غیر نظامی می چرخد. 
در ســال های 1955 تا 19۷5، جنگی فراگیر 
میان نیروهای متحد کمونیسم و نیروهای متحد 
آمریکایی در ویتنام، الئوس و کامبوج درگرفت 
که با شکست نیروهای آمریکایی و متحدان آن 
پایان یافت. استراتژیست های نظامی در بررسی 
دالیل شکست ایاالت متحده بر این نظرند که 
آمریکا جنگ را در خاک ویتنام و در مجموعه 
عملیات های نظامی به دشمن نباخته است، بلکه 
آن ها در مدیریــت ادراک مردم ایاالت متحده 
ناتــوان بوده و در خاک کشــور خــود، با موج 

تظاهرات های ضد جنگ رو به رو شدند. 
آنجایی که مردم با انبوه حدود 60هزار تابوت 
سربازان کشته شده، مواجه شده و در تماشای 
آن با ســؤاالتی جدی در مورد ضرورت جنگ 
در منطقه ای با فاصله  چند هزار کیلومتری رو 
به رو می شــدند. فاصله گرفتن مردم از قرائت 
رسمی در مورد ضرورت جنگ در ویتنام و فشار 
آن ها بر مقامات، ایاالت متحده را با مانعی بزرگ 
بر ســر راه تداوم جنگ رو به رو کرد. در حین 
همین تحوالت و به خصوص پس از حمله عید 
تت بود کــه دولت آمریکا به اجبار تصمیم به 
خــروج از ویتنام و پایان جنگ گرفت؛ چرا که 
مردم آمریکا، به سربازان کشته شده، به عنوان 
قهرمانانی که باید مسیر آن ها با جدیت بیش تر 
ادامه پیدا کند، نگاه نکرده و برایشان فداکاری 
در جنگ هــای برون مرزی از هرگونه ضرورت، 

عاری بود. 
به نظر می رسد که این جمله محمدجواد ظریف 
بر همین اساس، بنیان شده باشد. وزیر خارجه با 
زیرکی، مردم ایاالت متحده را مخاطب سخنان 
خود گرفته و به دنبال تأثیر بر آن ها به منظور 
تولید فشــار علیه سیاست های دولتی است. او 
به درستی می کوشد که در مقابل سیاست های 
جنگ طلبانه تیم ب، فشار اجتماعی ایجاد کرده 

و هزینه های اعمال آن را افزایش دهد.
در واقــع، اصلی ترین دلیل ایجاد محدودیت در 
رفــت و آمد وزیر خارجه در نیویورک به خاطر 
همین توانمنــدی تأثیرگذاری وی بر مخاطب 
بوده اســت. تاکتیکی که تا پیش از این جواب 
داده و تا مردم آمریکا، ســربازان کشته شده در 
جنگ های برون مرزی را قهرمان نپندارند، این 

روش جواب خواهد داد.

 فرمانده کل سپاه: دشمن جنگ ناکام اقتصادی را 
در دستور کار خود قرار داده است

فارس: سرلشــکر سامی با تاکید بر عزم و اراده پوالدین یگان های مرزی نیروی 
زمینی ســپاه در تضمین امنیت و رویارویــی قاطعانه با تهدیدات و تحرکات ضد 
امنیتی گروهک های تروریستی در مناطق مرزی میهن اسامی تصریح کرد: امنیت 
خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و پاسداران انقاب برای صیانت از آن و حفظ 

آرامش پایدار مردم ایران درنگ نخواهند کرد.
فرمانده کل ســپاه امنیت مرزها را گوهر گران بهای ملت ایران و یکی از ارکان و 
اســتوانه های امنیت ملی کشور توصیف و خاطر نشان کرد: هر چند تصور امکان 
جنگ نظامی در شــرایط امروز منتفی است و دشمن جنگ ناکام اقتصادی را در 
دســتور کار خود قرار داده است و تمامی حیثیت و آبروی نداشته خود را در این 
عرصه به کار گرفته است، اما در عین حال چشمان تیزبین امنیت آفرین فرزندان 
ملت ایران در مرزهای کشــور ،لحظه ای از کید و حیله دشمن غفلت نکرده و به 
احدی اجازه نگاه چپ و نامحرم برای تهدید استقال، تمامیت ارضی، امنیت ملی و 

آرامش رشک برانگیز امروز جامعه ایران نخواهد داد.

توصیه ایران به هند و پاکستان 
در جهت تأمین منافع منطقه گام های مؤثر بردارید

ایسنا: سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحوالت اخیر در خصوص جامو و 
کشمیر گفت: جمهوری اسامی ایران از هند و پاکستان به عنوان دوستان و شریکان 
منطقه ای خود انتظار دارد با در نظر گرفتن روش های مســالمت آمیز و گفت وگو در 

جهت تأمین منافع مردم منطقه گام های مؤثر بردارند.

معاون پارلمانی دولت خبر داد
حل اختالف دولت و مجلس برای ارائه گزارش یکساله 

سیاست: حســینعلی امیری در حاشیه 
جلســه دیروز هیئت دولت، اظهار کرد: 
اختــاف دولــت و مجلس بــرای ارائه 
گزارش یکساله در مرداد ماه با نظر هیئت 
عالی حل اختاف قوا و اباغ رهبری حل 
شــد. وی درباره چگونگی حل مشــکل 
بیــان کرد: موضوع طبقه بندی اســت و 
وقتی نمایندگان به مجلس بازگردند، در این زمینه توضیح می دهند. مشکل و 

اختاف حل شده، البته دولت همواره پاسخگوی مجلس بوده است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش :
 دشمن مواظب باشد اشتباهی از او سر نزند

سیاست: فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: ما نه تنها در تجهیزات 
بلکه در تجربه و تخصص نیروی انســانی قابل مقایسه با دوران دفاع مقدس 
نیستیم؛ بنابراین دشمن مواظب باشد اشتباهی از او سر نزند. به گزارش روابط 
عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش با حضور در مرزهای جنوب کشــور و بندر ســیراف از سامانه راداری 

کاوش، سامانه های موشکی مرصاد تاش و یا زهرا بازدید کرد.

پاسخ فتاح به احتمال حضورش در انتخابات:
سعی می کنم در همین سنگر پاسداری کنم

تسنیم: رئیــس بنیاد مستضعفان به پرسشــی درباره حضورش در انتخابات 
پاســخ داد. پرویز فتاح در بیســتمین همایش انجمن های اســامی مستقل 
دانشگاه های کشــور که در دانشگاه خوارزمی برگزار شــد، گفت: همان طور 
که در کمیته امداد سیاســی عمل نکردیم و وارد انتخابات نشــدیم، در بنیاد 
مســتضعفان هم وارد انتخابات نخواهیم شــد و سیاسی عمل نخواهیم کرد؛ 
چون این را به صاح بنیاد مســتضعفان نمی دانیم. رئیس بنیاد مســتضعفان 
درباره حضورش در انتخابات گفت: ســعی می کنم در همین سنگر پاسداری 

کنم و اگر همین مسئولیت را به خوبی انجام دهم، خدا را شاکر خواهم بود.

 اعتراف بی سروصدای واشنگتن 
به نادرستی تحریم های برجامی

العالم: وزارت خزانه داری آمریکا با تغییر آیین نامه تحریم های مالی علیه ایران، 
برخی از تحریم ها را که بعد خروج از برجام و به بهانه هســته ای وضع کرده 
بود، ذیل عنوان »نقض حقوق بشر« در ایران قرار داد و با این اقدام بر نادرستی 
تحریم های برجامی اعتراف کرد. تارنمای وزارت خزانه داری آمریکا اعام کرد: 
این وزارتخانه با تغییر آیین نامه تحریم مالی ایران، فرمان اجرایی تحریم خرید 

فلزات را ذیل عنوان »نقض حقوق بشر« در ایران قرار داده است.

خبر

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

ما هنوز عقب ماندگی 
زیادی داریم و 
مهم ترین وظیفه  نسل 
جوان نخبه، عالوه بر 
ادامه  پرشتاب مسیر 
موفقیت آمیز علمی، 
جلو بردن مرزهای 
دانش و فناوری است

بــــــــرش

چالش تحریم ظریف برای سازمان مللفرانسه، ایران را به جی 7 دعوت نکرده است
سیاست: شامگاه سه شــنبه حسن روحانی 
بــا امانوئل مکــرون، رئیس جمهور فرانســه 
گفت وگویــی تلفنــی انجــام داد. برپایه روال 
مرسوم، اخبار رسمی منتشر شــده با ادبیات 
دیپلماتیک بود و صرفاً بر پیگیری گفت وگوها 
و جست وجوی راه هایی برای کاهش تنش ها در 
منطقه و تاش در راستای تأمین حقوق ملت 
ایران در برجام تأکید شده بود، اما روز گذشته 
شبکه خبری المیادین جزئیات بیشتری از این 
مذاکره تلفنی را مطرح کرد. ساعاتی پس از آن 
روزنامه الشرق االوســط در لندن، به  نقل از یک 
دیپلمات در دفتر رئیس جمهور فرانســه خبر 
المیادیــن را رد کرد. به گفته المیادین امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانســه در گفت وگوی 
تلفنی اخیرش با حسن روحانی به او پیشنهاد 
داده تــا در ازای وارد کــردن 15میلیارد دالر 
اعتبار به ســازوکار مالی اروپا برای دادوستد با 
ایران، تهران در برجام بماند و گام های بعدی اش 
را بــرای کم کردن تعهدها برنــدارد. 5 میلیارد 
دالر از ایــن اعتبار را فرانســه تأمین می کند و 
بقیه را بریتانیا، آلمان، روســیه و چین. امانوئل 
مکرون همچنین به  روحانی پیشنهاد داده که 

در نشســت آینده هفت  کشور صنعتی  جهان، 
آمریکا، بریتانیا، فرانســه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و 
کانادا، به عنوان میهمان شرکت کند تا با دونالد 
ترامپ دیدار و مذاکره داشته  باشد، اما   روحانی 
این پیشنهاد را رد کرده است. هرچند این ادعا 
تکذیب شــده، اما مســئله اصلی ایران فروش 
نفت و دســتیابی به درآمد حاصل از آن است؛ 
موضوعــی که رئیس جمهوری کشــورمان در 
گفت وگوی تلفنی با مکــرون هم مطرح کرده 
بود و  با اشــاره به ضرورت تاش برای تسریع 
در روند مناسبات و همکاری های بانکی و نفتی 
ایران با دیگر کشــورها به عنــوان اصلی ترین 
حقوق اقتصادی ایران در برجام، بر ادامه بررسی 
پیشــنهادها در مسیر دستیابی به راه حل های 

کارشناسی و عادالنه تأکید کرد. 

سیاست: تحریــم ظریف توســط آمریکا این 
پرســش را به وجود آورده است که در اجاس 
شهریورماه سازمان ملل چه روی خواهد داد و 
آیا مرد اول دیپلماســی کشور قادر خواهد بود 
به این مجمع عمومی برود. در همین راســتا 
روز گذشــته مجید تخت روانچــی، نماینده 
دائم جمهوری اســامی ایران در سازمان ملل، 
در نامه ای به دبیرکل این ســازمان، با اشاره به 
اینکه حسب اعام مقامات دولت فعلی آمریکا، 
این تحریم ها به دلیل نقش و جایگاه محمدجواد 
ظریــف، وزیر امور خارجه به عنوان مســئول 
سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران، 
اعمال شده اســت، اعام داشته که این امر به 
خوبی نشان می دهد که رژیم ایاالت متحده از 
دیپلماســی که یکی از بزرگ ترین دستاوردها 
برای حفظ صلح و امنیت میان ملل به حساب 
می آید، بیزار اســت. روانچی در نامه خود اعام 
کرده است: جامعه جهانی باید رفتار غیرقانونی 
آمریکا را محکوم کند و سازمان ملل و اعضای 
آن نیز با دفاع از اصول اساسی حقوق بین الملل، 
در مقابل این اقدام آمریکا ایستادگی کنند. وی 
همچنین خواستار ایفای نقش فعاالنه دبیرکل 

ســازمان ملل در برخورد با این روند خطرناک 
برای حقوق و روابط بین الملل، چندجانبه گرایی 
و یکپارچگی سازمان ملل شده است. همزمان 
سخنگوی سازمان ملل در یک کنفرانس خبری 
گفت: سازمان ملل امیدوار است دولت آمریکا 
راجع به حضور یافتن محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل 
که در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد،  به مقررات 
کشور میزبان سازمان ملل پایبند باشد. دوژاریک 
به خبرنگاران اظهار داشت: باید منتظر بمانیم و 
ببینیم که چه اتفاقی در مجمع عمومی می افتد، 
نمی توانــم پیش بینی کنم اما ســازمان ملل 
الزاماتی طبق توافق کشور میزبان دارد و مطابق 
اصول، ما امیدواریم هر کشوری که مشمول این 

مقررات می شود، براساس آن عمل کند.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

سجاد علیزاده

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

سیاست خارجیسیاست خارجی
آیا وزیر امورخارجه می تواند به مجمع عمومی سازمان ملل برود؟تکذیب شایعات درباره محتوای مذاکره تلفنی مکرون و روحانی

دفاعی
وزیر دفاع خبر داد

رونمایی از سامانه موشکی 
باور 373 در روز 31 مرداد 

سیاست خارجی
ادعای پمپئو همزمان با اتهام زنی به ایران

 ایرانیان 
لیاقت صلح دارند!

دولت
چرخش مواضع معاون اول رئیس جمهور

 اختیارات من خوب است
و راضی هستم 

سیاست داخلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 گفتیم دلواپس برجامیم

 اما مسخره مان کردند
سیاست: امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت وگو با تسنیم، 
از رونمایی سامانه موشکی برد بلند پدافند هوایی 
باور 3۷3 در روز 31 مرداد )روز صنعت دفاعی( 
خبــر داد. باور 3۷3 مهم ترین طرح موشــکی 
پدافندی بومی اســت که ســاخت آن از چند 
ســال پیش شروع شده و می تواند علیه اهداف 
متعدد هوایی در ارتفاع باال به کارگیری شــود. 
همچنین به گفته وزیر دفاع »هفته آینده مراسم 
تحویل دهی و رونمایی از یک خودروی نظامی 
در شــهر اصفهان انجام می شود که خودروی 

پرکاربردی در نیروهای مسلح خواهد بود«.

سیاست: مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا 
در یادداشــتی در یــواس ای تــودی، بار دیگر 
ادعاهای نخ نما و واهی مقامات آمریکایی علیه 
کشــورمان را تکرار کرد و بدون اشاره به نقش 
مخرب و ثبات زدای واشنگتن در منطقه مدعی 
شد: ما دنبال روزی هستیم که بتوانیم صلحی 
را که ایرانی ها و همسایگانشــان استحقاق آن 
را دارند، برای آن هــا برقرار کنیم. وی هدف از 
سیاست اعمال فشار حداکثری بر ایران را قطع 
درآمدهای کشــورمان و مجبور کردن ایران به 
نشستن پای میز مذاکره به منظور حصول یک 

توافق جامع و ماندگار توصیف کرد.

جهانگیری در حاشــیه جلسه هیئت 
دولت در پاســخ دربــاره اختیارات و 
جایگاهــش در دولت دوازدهم اظهار داشــت: 
اختاف های کارشناسی ممکن است وجود داشته 
باشد، اما اختیارات من خوب است و راضی هستم. 
مسائل داخلی دولت از انسجام خوبی برخوردار 
است. رابطه من با آقای روحانی بسیار خوب است 
و خوشبختانه اختافی ندارم. اسحاق جهانگیری 
مهر ماه سال گذشته در یک سخنرانی گفته بود 
من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را 
نداشــته ام، پس از من انتظار نداشته باشید که 

وکیل و وزیر را تغییر دهم.

سیاست: حداد عادل گفت: جلوه دیگری از 
غرب گرایی در ایران اعتماد به غرب است که 
در برجام آن را دیدیم. وقتی مذاکرات برجام 
شروع شد، ما اعام کردیم که دلواپسیم، اما 
ما را مسخره کردند و اسم خود را هم دل آرام 
گذاشــتند، با دشــمن می خندیدند و به ما 
اخم می کردند، اما امروز ثابت شد که حق با 
دلواپسان بوده است. اگر پیش از برجام نسبت 
به آمریکا نگران بودیم، حاال نگرانی هایی نسبت 
به عملکرد اروپا وجود دارد، چون یک ســال 
گذشــته اما فقط 4 میلیون دالر به حساب 

اینستکس ریخته شده است.

سیاست: روز گذشــته همایش بزرگداشت حقوق بشر اسامی و 
کرامت انسانی در سالن همایش های بین المللی صداوسیما با حضور 

رئیس قوه قضائیه و وزیر امور خارجه برگزار شد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در این همایش گفت: با اینکه غربی ها 
و تدوین کنندگان اعامیه های ظاهری حقوق بشــر می گویند در 
این اعامیه نگاهمان به دین و مذهب نیســت و برای همه است، 
اما معتقدیم کاماً با نگاه سکوالر این اعامیه تدوین شده است. وی با 
طرح این پرسش که جایگاه معنویت در حقوق بشر قراردادی غربی 
کجاســت؟ گفت: دعوایی که امروز در دنیا وجود دارد، از نخستین 
مســائل حقوق انسان اســت. موضوعی که امروز در بحرین داریم، 
این است که انسان هایی می خواهند سرنوشت خود را تعیین کنند، 
اما نمی گذارند. در فلســطین اجازه انتخاب نمی دهند. حل مسئله 
فلسطین در انتخاب آزاد همه فلسطینیان است. این یک پیشنهادی 
اســت که از ناحیه رهبری معظم انقاب تأکید شــده که بگذارید 
به صورت دموکراتیک مسئله فلسطین حل شود، اما اجازه نمی دهند. 
یک جریان خودخواه و مستکبر در عالم اجازه نمی دهد که ملت ها از 
اولین حقوق انسانی و حقوق بشر بهره مند باشند. کسانی که داعیه 
حقوق انسان را دارند، بزرگ ترین ضایع کننده حقوق انسان و بشریت 
هستند. آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه امروز نکته مهم آن است کسانی 
که داعیه حقوق انسان دارند بزرگ ترین ضایع کننده حقوق انسان و 

بشر هستند، گفت: در این عرصه چه باید کرد؟ آنچه به عنوان بیانیه 
قاهره تنظیم شده کار بسیار ارزشمندی است. بیانیه تهران در نشست 
رؤسای قوه قضائیه کشورهای اسامی کار ارزشمندی است و باید 
دنبال شــود و باید به جهانیان بگوییم که امروز اسام بزرگ ترین 

تضمین کننده حقوق انسان در عالم است.

ظریف:غربیهاتوقعدارندامنیتخودرا
بهآنهاواگذارکنیم

محمدجواد ظریف نیز در این همایش گفت: قدرت جمهوری اسامی 
در این است که گفتمان دیگری را معرفی کرده است، گفتمانی که 
مبنای اســتقال و مشروعیت و امنیت و ... را مردم می داند نه یک 
قدرت خارجی. ما هیچ وقت امنیت نمی خریم و امنیت نمی فروشیم؛ 
زیرا امنیت و مشروعیت و پیشرفتمان را از مردم می گیریم. ظریف 
بیان کرد: در جنگ تحمیلی ما برای دفاع از خودمان یک وســیله 
درست نداشتیم، اما مقاومت کردیم و جنگ تمام شد. امروز دارای 
ساح هایی هستیم که خودمان می سازیم. شکایت می کنند که چرا 
ساح می سازید. مگر توقع دارید امنیتمان را به شما واگذار کنیم. اگر 
به شما واگذار می کردیم که امنیت نداشتیم. وزیر امور خارجه افزود: 
یک راکتور هسته ای برای ایران در دهه 50 میادی بر اساس طرح 
آیزنهاور ساختند. در آن زمان برای این راکتور سوخت 90 درصد در 

نظر گرفتند. پس از انقاب به 20 درصد تبدیل کردند و در سال 90 
میادی به ما گفتند نمی توانید از ما اورانیوم غنی ســازی شده 20 
درصد بخرید. خواستیم از یک کشور دیگر بخریم مانع شدند. خیال 
کردند ما چشــم می گوییم چون عادت به این گفتمان دارند. علت 
اینکه از ما دلخور هســتند این است که این گفتمان را نپذیرفتیم. 
خیال کردند ایران هم چشم می گوید. اگر چشم می گفتیم که اکنون 
اینجا نبودیم. وی تأکید کرد: روی ایران فشار می آورند و می خواهند 
فروش نفــت را صفر کنند. امروز اعام می کنیم که ما غذای مردم 
خود را تأمین خواهیم کرد و شــما فردا به ما ایراد خواهید گرفت 
که چرا این گونه غذای مردم را تأمین کردید، اما همین جا می گویم 
که مشکل از شماست. ما اجازه نمی دهیم مردممان بی غذا و بی دارو 
باشند. ظریف تصریح کرد: غذای مردم خود را تأمین می کنیم؛ زیرا 
یاد گرفتیم نمی توانیم با اتکای به شما پیش برویم. ما خواهان تعامل 
سازنده هستیم اما بر اساس گفتمان خودمان و اگر گفتمان خود را از 

دست بدهیم، هویتمان را ازدست داده ایم.

سیاست داخلی

ظریف در همایش بزرگداشت حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی:

امنیتمان را خریدوفروش نمی کنیم

رئیس جمهور:
زدن پهپاد آمریکایي با تجهیزات 

بومي لذت دیگري دارد
سیاست: حجــت االســام والمسلمین حسن 
روحانی روز چهارشــنبه در مراســم بزرگداشت 
سی و نهمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی با 
بیان اینکه آمار و ارقام نشــان می دهد در چهار 
ماه گذشــته شرایط  نســبت به گذشته بهتر و 
آرامش مردم بیشتر شده است، گفت: خوشبختانه 
کارآفرینان، امروز با آرامش بیشتری کار می کنند 
و عمده نیازهای کشــور به دســت صنعتگران و 

متخصصان داخلی تأمین می شود
روحانی در همین زمینه به هدف قرار گرفتن پهپاد 
پیشرفته آمریکایی با موشک ساخت داخل اشاره 
کرد و افزود: اینکه پهپاد پیشرفته آمریکایی با رادار 
داخلی ردیابی شــده و با موشک تولید خودمان 
سرنگون می شود، هنر متخصصان ایرانی بوده و 

لذتی دیگر دارد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 جلسه رابطین آموزشی آستان قدس رضوی برگزار شد  آستان: مدیر مرکز آموزش آستان قدس رضوی از برگزاری جلسه رابطین آموزشی آستان قدس رضوی در مرکز علمی کاربردی این آستان مقدس  
خبر داد و بر ضرورت ارتقای علمی نیروهای انسانی در این سازمان تأکید کرد. سیدهادی طباطبایی همچنین با ارائه سرفصل های حوزه آموزش کارکنان افزود: نام  نویسی های آموزش این مجموعه با نرم افزار جام صورت 
می گیرد و تمام مشخصات مرتبط به نیروهای آستان قدس رضوی در آن ثبت  می شود.وی گفت: ساعت و انتخاب روز به عهده دانش آموختگان گذاشته شده است تا امکان بهتری برای حضور آن ها در کالس ها فراهم شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  تماشای رایگان فیلم 
در نمایش خانه شهید آوینی حرم رضوی 

اداره  رئیس  قدس/حسین کاشانی: 
پاســخگویی به ســؤاالت دینی حرم 
مطهــر رضوی عنوان کــرد: هدف از 
راه اندازی نمایش خانه شــهید آوینی 
 در بارگاه مطهر امام رضا)ع( پر کردن
اوقــات فراغــت زائــران در جهــت 
معرفت افزایــی از طریــق اکران فیلم 

است.
حجت االســام مهدی حسن زاده به خبرنگار قدس گفت: در نمایش خانه شهید 
آوینی، فیلم های مستند جشنواره مردمی عمار، انیمیشن های داستانی- مذهبی و 

فیلم های مستند بصیرت افزا برای زائران و مجاوران پخش می شود.
وی ادامه داد: گروه های مختلف سنی زائران و مجاوران یعنی کودکان، نوجوانان، 
جوانان، بزرگســاالن، )بــرادران و خواهران( می توانند بــا مراجعه به محل این 
نمایش خانه واقع در صحن جامع رضوی- ایوان باب الهادی)ع(- روبه روی مرکز 
مشاوره تخصصی زائران از پخش و اکران فیلم به طور رایگان صبح از ساعت 9 الی 
13 و عصــر 15/30 الی 19/00 همه روزه)به جز جمعه ها( و حتی  در تعطیات 

رسمی بهره مند شوند.

باهدفحمایتازنخبگانمدارسكمبرخوردارانجاممیشود
 بورسیه دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 

برای دانش آموزان ممتاز
قدس: رئیس دانشگاه بین المللی امام 
رضا)ع( از تحصیل رایگان دانش آموزان 
ممتاز در مقطع کارشناسی این دانشگاه 

خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه 
بین المللی امام رضا)ع(، دکتر مرتضی 
رجوعی در این باره گفت: دانشــگاه 

بین المللی امام رضا)ع( در راســتای حمایت از نخبگان و دانش آموزان ممتاز 
مدارس کشــور به ویژه ممتازین کم برخوردار، در نظر دارد بخشی از ظرفیت 
ورودی ســال 1398 خود در مقطع کارشناسی را به صورت رایگان پذیرش 

نماید.
وی با بیان اینکه این تســهیات در قالب »بورســیه تحصیلی امام رضا)ع(« 
به داوطلبان واجد شــرایط تعلق خواهد گرفت، گفت:  نام  نویســی در آزمون 
سراسری 1398 و دارا بودن حداقل معدل کتبی دیپلم 18/5 و باالتر از جمله 
شــرایط اختصاصی متقاضیان برای پذیرش در بورسیه تحصیلی امام رضا)ع( 

است.
وی افزود: دانش آموزان مستعد و کم برخوردار که تحت پوشش نهادهای حمایتی 
کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی 

هستند از ظرفیت پذیرش خاص برخوردار هستند.
رئیس دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( خاطرنشان کرد: عاوه بر معدل کتبی 
دیپلم، ســوابق پژوهشی و کســب مقام های قرآنی، ورزشی و علمی در پذیرش 
متقاضیان مؤثر اســت و در صورت وجود، الزم است مســتندات الزم در زمان 

نام نویسی اسکن و بارگذاری شود.
به گفته این مقام مســئول، دانشــگاه با توجه به ظرفیت موجود در هر رشته از 
بین داوطلبان واجد شــرایط، تعداد چند برابر ظرفیت را برای مصاحبه علمی و 
فرهنگــی دعوت خواهد کرد و گزینش نهایی منوط به شــرکت در مصاحبه و 

قبولی در آن است.
دکتر رجوعی با تأکید بر این مطلب که ارائه این تســهیات در قالب »بورســیه 
تحصیلی امام رضا)ع(« صرفاً بورســیه تحصیلی است و جنبه استخدامی ندارد، 
گفت: متقاضیان تنها از تاریخ 16 لغایت 20 مرداد ماه 98 فرصت دارند با مراجعه 
به سایت www.Imamreza.ac.ir  نسبت به نام نویسی در این طرح و تکمیل 

فرم های مشخص شده اقدام کنند.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان    
استعدادهای  و  نخبگان  جوانان،  گفت: 
برتر زمینه ساز موفقیت های آینده نظام 

اسامی باشند.
حجت االسام والمســلمین احمد مروی 
در آیین افتتاح ســومین دوره اردوهای 
آموزشی و معرفتی »هفت روز در بهشت« 
که در باغ اردوگاه امام رضا)ع( برگزار شد، 
اظهار کرد: بررسی های مختصر در جریان 
بازدید از اردوگاه امام رضا)ع( نشــان داد 
که به دلیل محدود بودن امکانات، نقایص 
و کمبودهای زیــادی در این فضا وجود 
دارد اما تاش می کنیم در حد مقدورات 
این کمبودها را برطــرف کرده و فضا را 
برای تاش بیشتر و استفاده بهتر فراهم 

کنیم.
وی افزود: امیدواریم ســال به ســال با 
تاش بخش های مختلف آســتان قدس 
رضوی بر کمیت و کیفیت فضای اردوگاه 
امام رضا)ع( برای استفاده بهتر، مناسب تر 

و بهینه تر افزوده شود.

 جوانان با هویت دینی و ملی خود 
آشنا باشند

تولیت آســتان قدس رضــوی در ادامه 
ســخنان خود با تأکید بــر اینکه مکتب 
اســام به علــم و دانش توجــه ویژه ای 
دارد، ادامــه داد: در نتیجــه تکیه قرآن 
کریم و ســیره پیامبر و معصومین)ع( بر 
علم، دانــش و معرفت، پیامبر اکرم)ص( 
در دوران جاهلیت و از بین کســانی که 
از فضائل اخاقی تهی بودند، بزرگ ترین 

تمدن بشری را به وجود آوردند.
کــه  روزی  آن  کــرد:  تصریــح  وی 
کتابخانه هایــی با 10 هــزار جلد کتاب 
خطــی در کشــورهای اســامی وجود 
داشت، کشــورهای غربی هیچ بهره ای از 
علم و دانش نبرده بودند؛ اروپا اگر رشدی 
کرده به برکت اســام بوده است، آن ها 
دانش را از ما ربودند و ما را گرفتار مسائل 
دیگر کردند و امروز به پیشــرفت کذایی 

رسیده اند. 
تولیت آســتان قدس رضوی بر ضرورت 

مطالعــه کتاب های تاریخــی به منظور 
آشــنایی دانش آموزان و جوانان نخبه با 
هویت و تاریخ دینــی و ملی تأکید کرد 
و گفت: جوانــان امروز بایــد بدانند که 
مسلمانان در عالم هستی چه تاریخی را 
به وجود آوردند و اگر پیشرفت و پسرفتی 

داشته اند، دلیل آن چه بوده است.

 دانش آموزان، تمدن سازان
امروز هستند

حجت االسام والمســلمین مروی ادامه 
داد: اگر ما به این واقعیت ملموس توجه 
داشته باشــیم که یک روزی تمدن ساز 
بوده ایم، چرا امروز نباید تاریخ ساز باشیم؟ 
آیا ما مســلمانان فقــط در یک مقطع از 
تاریخ دارای استعداد تمدن سازی بودیم و 
خداوند این فرصت را از ما گرفته است یا 
ما خودمان فرصت ها را از دست داده ایم.

تولیت آســتان قــدس رضوی بــا بیان 
اینکــه دانش آموزان تمدن ســازان امروز 
هســتند، گفت: مخاطب بیانیه گام دوم 
انقاب نسل جوانی هستند که وارد چله 

دوم انقاب می شــوند. مــا در چله اول 
توســط جوانان با ســربلندی و موفقیت 
از آزمون هــای مختلف عبــور کردیم و 
حــاال وقت آن اســت که جوانان نســل 
امروز در مســیر تمدن سازی و رقم زدن 
موفقیت هــای جدید در چله دوم انقاب 

گام بردارند. 
وی بیــان کرد: اینکه رهبر معظم انقاب 
اســامی روی تمدن ســازی، استعداد و 
آینده سازی جوانان تکیه دارند، یک شعار 
انتخاباتی نیســت بلکه ماحصل و نتیجه 
40 ســال تجربه معظم له در عالی ترین 

سطح مدیریت انقاب است.

 نسل جوان قدر کشور و نظام 
را بداند

تولیت آســتان قدس رضوی با توصیه به 
نســل جوان امروز برای آنکه قدر کشور 
و نظام را بدانند، گفت: شما استعدادهای 
درخشان هستید و دشمن نسبت به شما 
طمع دارد. امروز اســتکبار یــا به دنبال 
حذف فیزیکی استعدادهای برتر است و 

یا با تطمیع و وعده های کذایی، نخبگان 
و استعدادها را به سمت خود جلب کرده 

و استعداد آن ها را در مسیر 
اهداف خود به کار می گیرد 
اما بعضی ها به این مسئله 

توجه ندارند. 
وی گفــت: دانشــمندان، 
و  برتــر  اســتعدادهای 
جوانان دانشــگاهی که در 
کشور  مختلف  عرصه های 
خوش درخشــیده اند، باید 
در آینــده موفقیت هــای 
کرده  تکمیل  را  گذشــته 
و  پیشــرفت  بنای  و روی 
تمــدن اســامی طبقات 

دیگری اضافه کنند.
تولیــت آســتان قــدس 
به نخبگان  رضوی خطاب 

جوان کشور تأکید کرد: استعداد و هوش 
خود را به کار بگیرید، کســب تحصیل 
و دانــش کرده و کشــور را برای ظهور 

حضرت امام زمان)عج( آماده کنید.

 اینکه رهبر معظم 
انقالب اسالمی روی 

تمدن سازی، استعداد 
و آینده سازی جوانان 

تکیه دارند، یک 
شعار انتخاباتی 

نیست بلکه ماحصل 
و نتیجه 40 سال 

تجربه معظم له در 
عالی ترین سطح 

مدیریت انقالب است

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی: 

جوانان،موفقیت های نظام اسالمی را رقم بزنند
وی
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 با سام و خسته نباشید. در ورودی های 
حرم مطهر، به زائران بی چادر با کارت ملی 
چادر می دهند. بعضی از زائران، کارت ملی 

همراه ندارند. 
09150005264

 از زحمــات این همه کفشــدار و خادم 
و نیــروی افتخــاری در ایام عــادی و ایام 
پرازدحام سال در حرم امام رضا)ع( خالصانه 
سپاسگزاریم، امیدواریم که خداوند به آنان 

ثواب و پاداش عنایت کند.
09120006425

 لطفاً مسئوالن حرم مطهر امام رضا)ع( با 
هماهنگی نیروی انتظامی برای روان سازی 
تردد خودروهای شخصی زائران در محدوده 

اطراف حرم، طرحی را به اجرا درآورند.
09150007763

 از برگزارکنندگان مراسم مختلف از قبیل 
صفه و خطبه تحویل کشیک های خدمت در 
حرم مطهر رضوی تقاضا می شود به همراه 
خدمه افتخاری حرم مطهر در جهت حفظ 
شعائر اسامی و رعایت حرمت قرآن کریم و 

اهل بیت)ع( بیشتر کوشا باشند.
09390004034

 آســتان قدس رضــوی بــرای زائران 
زیارت اولی که از طریق ســازمان های مردم 
نهاد )NGO( به مشهد مشرف می شوند، 

لطفاً تسهیاتی را ارائه کند. 
09180000840

آســتان قدس رضوی با همکاری نهادهای 
مختلف مذهبــی و دینی بایــد در جهت 
برخورد با بعضی از افکار و عقاید خرافاتی که 
هیچ گونه مستندات شرعی، عقلی و قانونی 
ندارد و در بین برخی از زائران متأسفانه رواج 

پیدا می کند، اقدام نماید.
09150003484

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 

روزنامهقدسدرایجادفضایسالمفرهنگیاسوهباشد
 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  قائم مقام تولیت 
آســتان قدس رضوی تأکید کرد: روزنامه قدس باید در 

ایجاد فضای سالم تبلیغاتی و فرهنگی اسوه باشد.
مصطفی خاکســار قهرودی در حاشیه بازدید از مؤسسه 
فرهنگی قــدس و دیدار با مدیر مســئول، ســردبیر و 
خبرنگاران روزنامه قدس که در آستانه روز خبرنگار انجام 
شد، افزود: هر روزنامه و رسانه ای، وظایف و مسئولیت های 
مشخصی دارد اما زمانی که روزنامه ای منتسب به بارگاه 
منور رضوی باشد، بخش قابل توجهی از مأموریت های آن 
روزنامه رنگ و صبغه امام رضایی و آستان قدسی به خود 

می گیرد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به ضرورت 
پرهیز رسانه های آستان قدس رضوی از مسائل جناحی و 
دسته بندی ها و دامن زدن به مسائلی از این دست، افزود: 
روزنامــه قدس باید در مســیر معرفت افزایی و تعمیق و 

گسترش باورهای مذهبی زائران حرکت کند.   
خاکسار قهرودی افزود: این روزنامه به خاطر انتسابش به 
دستگاه مقدس حضرت رضا)ع( و نیز به خاطر انتسابش به 
شهر مقدس مشهد، رسالت و مسئولیت ویژه ای به دوش 
دارد و باید در ایجاد فضای سالم تبلیغاتی و فرهنگی اسوه 

باشد.

 وصول مطالبات آستان قدس رضوی از دولت با 
جدیت پیگیری می شود

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در ادامه و در پاسخ 
به پرســش خبرنگار قدس، به موضوع مطالبات آستان 
قــدس رضوی از دولت اشــاره کرد و افــزود: وصول این 

مطالبات را با جدیت پیگیری می کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه کارگروه وصول مطالبات در آستان 
قدس موضوع را با جدیــت دنبال می کند، افزود: در این 
دو ماهی که من در این سمت، ایفای مسئولیت می کنم، 
مطالبات را به شــدت پی گرفته ام. یکی از موضوعاتی که 
بیشترین جلسه را در این مدت به خودش اختصاص داده، 

موضوع مطالبات است. 
خاکسار قهرودی گفت: بخش مهمی از این پیگیری ها، در 
سفر رئیس جمهور محترم به مشهد و تشرف به بارگاه منور 
رضوی و در جلسه با تولیت آستان قدس رضوی انجام شد. 
وی ادامه داد: در آن جلســه چند موضوع مطرح شد که 
یکی از موضوعات مهم که وقت قابل توجهی از جلسه را 
هم به خود اختصاص داد، موضوع مطالبات آستان قدس 
از دولت بود. رئیس جمهور هم در آن جلسه برای تسریع 

در پرداخت این مطالبات اعام آمادگی کرد. 
خاکسار قهرودی افزود: پس از این مذاکرات من در تهران 
در جلســه ای خدمت جناب آقــای واعظی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور رسیدم. در آن جلسه چهار موضوع مطرح 
شــد که یکی از آن ها بحث مطالبــات بود. عاوه بر این، 
با برخی دستگاه های دیگر هم که دیونی در حق آستان 
قدس رضوی دارند مذاکره و در این مذاکره ها پیشنهادهای 

مختلفی برای پیشبرد مسئله مطرح شده است. 

خاکسار قهرودی تأکید کرد: همه این تاش ها برای حفظ 
حقوق موقوفه است. این تکلیفی است که بر گردن همه 
ماست. انســان در اموال شــخصی خود می تواند بذل و 
بخشش کند یا بخشــی از آن را پس نگیرد؛ اما موقوفه، 
اموال شــخصی نیســت و همه کارگزاران آستان قدس 
رضوی وظیفه دارند حقوق موقوفات را به تمامی محاسبه، 

مطالبه و دریافت کنند. 

 تمرکز طرح های محرومیت زدایی
آستان قدس رضوی بر اشتغال زایی 

قائــم مقام تولیت آســتان قدس رضوی بــه طرح های 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی هم اشاره و تأکید 

کرد این طرح ها با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد. 
خاکسار قهرودی گفت: در دوره جدید در قالب طرح های 
محرومیت زدایی، بیش از پیش بر موضوع اشتغال زایی در 

مقوله محرومیت زدایی تأکید شده است. 
وی ادامــه داد: این تاش هــا در دوره اخیر به ویژه روی 

مناطق سیل زده تمرکز پیدا کرده است. 
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: در ستادی که 
برای رسیدگی به مشکات مناطق سیل زده تشکیل شده 
هم تصمیم گرفته شد که تاش همه دستگاه ها بر محور 

اشتغال زایی باشد. 
خاکســار قهرودی به بازدید حجت االسام والمسلمین 
مروی از مناطق سیل زده هم اشاره کرد و گفت: در همان 
روزها، تولیت آستان قدس گفت ما شماری از فعالیت ها 
را که درجــه اهمیت پایین تری دارند، حذف می کنیم تا 
بتوانیم در راســتای محرومیت زدایی، خدمات بیشتری 
به مناطق ســیل زده ارائه کنیم که برگــزاری محدودتر 
ســفره های افطاری حرم مطهر رضوی در ماه مبارک، با 

همین هدف انجام شد. 
وی ادامه داد: در همین راســتا، آســتان قدس رضوی 
طرح های اشتغال زایی را برای مناطق سیل زده تعریف 
کرده اســت که مطالعات این طرح ها به پایان رسیده و 
به زودی خبرهای خوشــی به اطاع هموطنان رسانده 

خواهد شد. 

 همکاری همه جانبه آستان قدس
با مدیران دولتی برای خدمت به زائران

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین در بازدید 
از پایگاه خبری قدس آناین در پاســخ به این پرسش که 
همکاری نهادهای دولتی با آستان قدس رضوی و متقابًا 
همکاری آســتان قدس رضوی را در راســتای تکریم و 
تسهیل زائران و مجاوران چگونه ارزیابی می کنید، اظهار 
داشت: همکاری با مدیریت های دولتی موضوعی است که 
همواره مورد توجه بوده  و نمی تواند مورد توجه نباشــد، 
به این دلیل که ارائه خدمت مناســب به زائر و مجاور که 
دستور رهبر معظم انقاب به تولیت آستان قدس رضوی 
اســت تحقق پیدا نمی کند؛ مگر با همکاری میان آستان 
قدس رضوی و مدیریت های دولتی و دستگاه های مختلف 

خراسان رضوی.
خاکســار قهرودی خاطرنشــان کرد: اگر زائر برای پارک 
خودرو در جای مناســب دچار مشکل شود یا در مسیر 
تردد به حرم مطهر با موانعی روبه رو شــود و احســاس 
کند که مورد تکریم قرار نگرفته اســت نمی تواند زیارتی 
ناب را تجربه کند، بنابراین طبیعی اســت آستان قدس 
رضوی که مسئولیت محدوده جغرافیایی حرم را برعهده 
دارد، همواره نگران باشد که در سایر بخش های شهر چه 
اتفاقی برای زائر می افتد. وی با بیان اینکه شــهر مقدس 
مشهد، مسئوالن این شهر و مجاوران بارگاه منور رضوی 
دارای مســئولیت در قبال زائران هســتند، تصریح کرد: 
همه مردم مشهد میهمان نوازند و خدمت به زائران اعم از 
شهروندان دیگر شهرستان ها و کشورها تا زائران مشهدی 
علی بن موســی الرضا)ع( را وظیفه خود می دانند و با این 
نگاه همه در قبال این زائران مسئول هستند اما تحقق این 
مسئولیت پذیری و ارائه آن در قالب خدمت به زائران در گرو 
هماهنگی وهمکاری آن هاست. اینجاست که رهبر معظم 
انقاب بر همکاری با مدیریت هــای دولتی تأکید دارند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس 
رضوی خارج از محدوده مأموریتی خود وارد کار ســایر 
سازمان ها نشده و موازی کاری نمی کنیم اما در کنار آن ها 

حضور داریم.

گزارش خبری
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در بازدید از مؤسسه فرهنگی قدس:

صدای مردم

خـــبر

      صفحه 3

︠︀﹝﹢ش ﹋︣دن ﹐﹝︌ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩، ︨︀ده ︑︣﹟ راه ︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ در ﹝︭︣ف ︋︣ق ا︨️.
«آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای

 ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ش/ ۴ /٩٨ »
      شـركت برق منطقه اى خراسـان در ﹡︷︣ دارد؛ ︋﹫﹠﹥ ︨ــ︀زی ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹀︀︸️ ︋︀︨︊︀ر ︎︧ــ️ ۴٠٠ ﹋﹫﹙﹢و﹜️ 
 ،︳︣ا  ︫︤︀ ︀ران﹊﹡︀﹝﹫  ︎﹤ ︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (روش ﹁︪ــ︣ده)︋  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ﹨﹞︤﹝︀ن︋   ︋﹅︣︵ ︪ــ︀︋﹢ر را از﹫﹡

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
شماره فراخوان 

درسامانه ستاد
موضوع مناقصه

مبلغ تضمين شركت در فرايند 
محل اعتبار ارجاع كار( ريال)

2098001123000007
بهينه سازى سيستم حفاظت باسبار پست 400 

410,514,603 ريالكيلوولت نيشابور
منابع داخلى

(غير عمرانى)

*شرايط الزم براى ورود به مناقصه:
١-︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡ه ︀︋︡ دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ ﹡﹫︣و و ︀ ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️ ا﹡︖︀م ︎︣وژه ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ 

︋﹥ روش EPC در ر︫︐﹥ ︋︣ق، ︋︀︫︡.
٢- ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡ه ︀︋︡ دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︀︫︡.

*نحوه دريافت اسناد ارزيابى كيفى و اسناد مناقصه : 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︀︤ ︫︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︎︦ از ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و وار︤ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹝︊﹙︼ ١,٠٠٠,٠٠٠  
ر︀ل ︋﹥ ︧︀ب ﹝﹠︡رج در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︀م ︫︣﹋️ ﹝﹠﹫︣ان (﹝︪︀ور) ﹁︀﹏ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا︨﹠︀د 

.︡﹠︀﹝﹡ را ︋︀ر﹎﹫︣ی ﹤︭﹇︀﹠﹞
*تاريخ دريافت اسـناد ارزيابى كيفى و اسناد مناقصه: ︨︀︻️ ١٠:٠٠ ︀ر ︫﹠︊﹥ ︋﹥ ︑︀ر١۶ /٩٨/٠۵ ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ ︀ر︫﹠︊﹥ 

٩٨/٠۵/٢٣ ︀ر︑ ﹤︋
٩٨/٠۶/١١ دو︫﹠︊﹥  ︋﹥ ︑︀ر ︊︮ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ٠٠ : ٨ :تاريخ بارگذارى اسناد ارزيابى كيفى و اسناد مناقصه*

*تاريخ و محل  تحويل اسناد: 
︀﹋ــ️ ا﹜︿ ،ب و ج ) را   ︎،﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︧ــ︐﹠︡ات و ﹝︡ارک (ا︨ــ﹠︀د ارز﹞ ﹤﹫﹚﹋ ︣﹢︭︑ ︀د د﹨﹠ــ︡﹎︀ن ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝﹩ ﹎︣دد ؛ ا︋︐︡ا﹠︪ــ﹫ از︎ 
 ️﹋︀ ︀ر﹎ــ︢اری ﹡﹞︀﹠︡ و ا︮﹏︎   ︋٩٨/٠۶/١١  ︀ر︑ ﹤ ــ﹠︊﹥ ︋  ︊ دو︫  در︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︡ا﹋︓︣︑︀ ︨ــ︀︻️ ٨︮ 
︣ق            ︋️﹋︣ ︦ از ︔︊️ در د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︊ ﹨﹞︀ن روز︎   ︮٩ ️︻︀ ︡ه ︑︀︨   ︫︣﹞ رت﹢  ︮﹤ ــ︡ه درا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و︋  ــ︣ا︳ درج︫   ︫︀ ا﹜︿︋ 
﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︋﹥ آدرس:﹝︪︡ - ا﹡︐︀ی ︋﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د - ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹥ دو را﹨﹩ ︫︀﹡︡︤ - ︵︣﹇︊﹥ - ︨﹞️ را︨️ - ︋﹥ ا﹝﹢ر 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ٠۵٣-١ ۶١٠٣۶︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ -︑﹙﹀﹟ ۶١٠٣۶١۴ ٣- ٠۵١ - دور﹡﹍︀ر ٢٩︑
*تاريخ و محل گشايش پاكات: ︨︀︻️ ٠٠  : ١٠ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥  ︋﹥ ︑︀ر ٩٨/٠۶/١١ در ﹝﹏ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀.

*﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︗️ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︀︋︡ ︋﹥ د﹁︀︑︣ ︎﹫︪ــ﹢ان دو﹜️ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ ﹜﹫︧ــ️ 
د﹁︀︑︣ ﹝﹠︐︉ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (www.setadiran.ir) ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

* در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ در﹫︲﹢︑ ️﹁︀︀ت ︋﹫︪ــ︐︣، ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹝︪︀ور(︫ــ︣﹋️ ﹝﹠﹫︣ان-آ﹇︀ی ﹝﹠︡س ﹡﹢ری) ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ (︠︀﹡﹛ ︫﹊﹢ری) ︋﹥ ︫﹞︀ره ٣۶١٠٣۶١۴-٠۵١ ︑﹞︀س ︀︋ ︀ ٠۵٣٨٧١٧٢٠٠-١

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣داده  ــ﹢د ، ﹝︴﹙﹆ ︺︡از ا﹡﹆︱︀ ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏︫  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ ، ﹝︪ــ︣وط ، ﹝︡وش و︎﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋   ︎﹤︋*
﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

︍︣ده،  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡  ︀︫︡ و︎  ﹥ ارا﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︐︊︣ ﹝︴︀︋﹅ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ در﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹩︋  *︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡ه ﹝﹢︸︿︋ 
︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش ، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣از﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹉︭﹩ و ﹡︷︀︣آن ﹝﹢رد ︢︎︣ش وا﹇︹ ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

*︀︨︣ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت درا︨﹠︀د﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ︫︡ه ا︨️ .
:︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏︀ه ﹨︀ی ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︋﹥ آدرس ذ﹍︀︎ ﹤︋ ،︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞ ً︀ ﹠﹝︲

http://tender.tavanir.org.ir توانير                                                                                معامالت  رسانى  اطالع  پايگاه 

http:/iets.mporg.ir مناقصات                                                                                                 رسانى  اطالع  ملى  پايگاه 

www.krec.ir خراسان                                                                     اى  منطقه  برق  شركت  مناقصات  رسانى  اطالع  پايگاه 

www.setadiran.ir «ستاد»                                                                                       دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه 

                                                                               روابط عمومى شركت برق منطقه اى خراسان               ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵۵۴٨١٠  م ا﹜︿:٣۶٨٣
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

»رب« ارزان خواهد شد 
تســنیم: معــاون ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان گفــت: به دلیل کاهش 
قیمت گوجه فرنگی و ســهم باالی آن در 
قیمت رب، هماهنگــی الزم با واحدهای 
تولیدی و انجمن مربوط برای تعدیل قیمت 
انجام شده است. سید داوود موسوی افزود: 
بر اساس هماهنگی به عمل آمده، مقرر شد 
تأثیر کاهش قیمت گوجه فرنگی با توجه به سهم قابل توجه آن در تولید رب، اعمال و 

همه واحدها به تعدیل قیمت اقدام کنند.

مشتریان» سراتو« نگران ایفای تعهدات نباشند
ایســنا: رضا مفیدی، مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعــت گفت: با کناره گیری 
کیاموتورز از چرخه تولید در ایران، هیچ ضرری متوجه مصرف کنندگان نیست، چرا که 
هزار دستگاه سراتو پیش از این تولید شده و قطعات و لوازم یدکی آن در انبارهای گروه 

خودروسازی سایپا ساماندهی شده است.

افزایش شفافیت صورت های مالی بانک ها
فارس: ناصــر همتی، رئیــس کل بانک 
مرکزی گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار، 
تصویــری صحیح از مطالبــات غیرجاری 
بانک ها ارائه و طبقه بندی مطالبات و نحوه 
شناســایی درآمدها در چارچوب رویه ای 
واحد در بانک ها عملیاتی می شود. همتی 
ابراز امیدواری کرد، این اقدام مهم که پس از 
گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا عملیاتی خواهد شد، 
بتواند ضمن رعایت مالحظات شرعی، در افزایش شفافیت صورت های مالی بانک ها و 

ساختار ترازنامه آن ها مؤثر باشد.

مجوز واردات برنج صادر شد
مهر: مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، مجوز واردات برنج را صادر 
کرد. سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در نامه ای 
که به امضای وی رسیده است، مجوز واردات برنج را صادر کرد. وی در این نامه گفته، 

ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری لغو شود. 

۱۴ رقم جدید میوه تا پایان امسال معرفی می شود
ایرنا: رئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی 
گفــت: در چند ماه اخیــر پنج رقم جدید 
محصول باغی توسط این مؤسسه معرفی 
شــده و ۱۴ رقم دیگر نیز از انواع میوه های 
معتدل و سردسیری تا پایان امسال معرفی 
خواهد شد که شامل دو رقم گیالس، 6 رقم 
زردآلو، دو پایه انگور، دو رقم سیب و دو رقم 
جدید فندق می شود. شکراله حاجی وند افزود: پنج رقمی که در چند ماه اخیر معرفی 

شده شامل دو رقم انگور و سه رقم زردآلو است.

نرخ رسمی ۲۶ ارز کاهش یافت
اقتصاد آنالین: بانک مرکزی دیروز نرخ ۴۷ ارز را اعالم کرد که بر اســاس آن نرخ 
هشــت ارز افزایش و قیمت ۲6 واحد پولی دیگر از جمله یورو و پوند کاهش یافت؛ 
قیمت ۱۳ ارز هم ثابت ماند. هر دالر آمریکا دیروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته 
۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با سه ریال کاهش نسبت به روز 
گذشته ۵۱ هزار و ۷۵ ریال و هر یورو نیز با ۱۰ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۴۷ 

هزار و ۱۰۲ریال ارزش گذاری شد.

فعاالن صنعت کیف و کفش در گفت و گو با قدس: تسهیالت ۲5 درصدی بانک ها برایمان نمی صرفد

صادرات ۱۲۰ میلیون دالری در دوران تحریم
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  امســال ســالی ویژه 
و پرتالطم برای »ســاخته های ایرانی« اســت؛ از 
حرف های تولیدکنندگان وطنی کیف و کفش که 
کسب و کارشان را با چنگ و دندان حفظ کرده اند هم 
چنین برمی آید که تنها با امید به عبور از گردنه های 
نفسگیر، روزگار می گذرانند.پای صحبت دو فعال 
با ســابقه در حوزه تولید کیف و کفش نشستیم: 
محســن خردمند، رئیس اتحادیه صنف سّراجان 
)تولیدکنندگان کیف، کوله پشتی، چمدان و...( که 
به گفته خودش هر چند کارش سّراجی است اما 
از آمار و وضعیت تولید کفش هم مطلع اســت و 
رســول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان تهران که 
زمانی رئیس اتحادیه کشوری کیف و کفش بوده؛ 

اتحادیه ای که امروز وجود ندارد!
حرف ها و درددل های این دو مقام صنفی برای بار 
دیگر ثابت کرد که نمی توان یک تولیدکننده واقعی 
ایرانی بود و از تالطم های شــدید ارزی، بی ثباتی 
قیمت ها، کاهش فروش، نبــود نقدینگی، گرانی 

تسهیالت بانکی و... گالیه نکرد.

 قباًل چکی می خریدیم، اکنون فقط نقدی
رئیــس اتحادیــه صنــف 
ســّراجان، نبود ثبــات در 
اولیه در نتیجـه  قیمت مواد
نوسـان هـــای ساعتی نرخ 
ارز را درد بزرگ همکارانش 

می داند و می گوید: پارچه ای که متری حداکثر 6 
هزار تومان قیمت داشت امروز سه برابر شده است. 
یراق و دیگر اقالم هم همین طور... قبالً همین مواد 
اولیه را چکی می خریدیم، اما اکنون جنس را فقط 
نقدی به ما می دهند. گردش کارمان به هم خورده 
اســت و قیمت تمام شده تولیدات به قدری گران 
شده که مردم نمی توانند بخرند. مثالً کوله پشتی 
معمولی که بیــن 8۰ تا 9۰ هــزار تومان قیمت 
داشــت، امروز دست کم ۱8۰ هزار تومان شده و با 
دو سه دست واسطه به مردم می رسد و دیگر قدرت 

خریدی برای مردم باقی نمی ماند.
به گفته خردمند، تولیدکننده چاره ای جز کاهش 
ســود تولیدات ندارد، اما این شیوه هم مؤثر واقع 
نشده و در آســتانه آغاز سال تحصیلی، برخالف 
سال های پیش، هنوز خریداران عمده از شهرستان 

برای بردن کیف و کوله پشتی مدرسه و دانشگاه به 
تولیدی ها مراجعه نکرده اند!

 کاغذ بازی ها مزاحم ماست
بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه صنف سّراجان، 
عمده واحدهای تولیدکننده از ارز آزاد برای تهیه 
مواد اولیه اســتفاده می کنند و تنها دو ســه تاجر 
ســابقه دار که به تعبیر وی »دفتر و دستکی« دارند 
توانسته اند از ارزهای نیمایی استفاده کنند که این 

نرخ هم امروز آنچنان فرقی با آزاد ندارد.
وی به گرفتاری هــای گمرکی، بیمه ای و مالیاتی 
و موانع حاصل از کاغذبازی های اداری هم اشــاره 

می کنــد که موجب کنــدی روند 
رسیدن مواد اولیه می شود. خردمند 
می گوید: چند سال پیش پیشنهاد 
کردیم از کارگاهــی که فقط پنج 
کارگر دارد مالیات نگیرید و بروید 
ســراغ واحدهای بزرگ که مثالً ۲ 
هزار نیرو دارند. متأسفانه به حرفمان 
گوش نکردند. امروز در این شرایط 
ســخت اقتصادی، حتی یک چرخ 
و یــک کارگر اضافه کنیم ســریع 

مالیاتش را محاســبه و مطالبه می کنند. بسته به 
نظر ممیز، هر واحد دست کم سالی ۳ تا ۴ میلیون 

تومان مالیات می پردازد.

 از ممنوعیت واردات خوشحالیم اگر 
اجناس چینی بگذارند

وی می گویــد: حدود ۲ هزار واحد در زمینه تولید 
کیف، کوله پشتی و... در تهران پروانه فعالیت دارند. 
حدود هــزار واحد هم در حــال دریافت پروانه و 
رفع مشــکالت مربوط به کسب و کارشان هستند؛ 
در مجموع امــا هزار واحد تولیــدی فعال داریم. 
خوشبختانه امروز واردات ممنوع است، اما تولیدات 
و مــواد اولیه چینی همچنان رقیب اصلی کیف و 
کفش ایرانی هستند و تولیدات لوکس به خصوص 
چمدان را از دوبی و کیش به صورت مســافری به 

کشور وارد می کنند.
خردمند کیف، چمدان، ساک و کفش های تولید 
ایران را در کشورهای همسایه قابل رقابت توصیف 
می کنــد و می گویــد: تولیدات را به افغانســتان، 

ارمنستان و عراق صادر می کنیم. برخی خودشان 
برای خرید کاال بــه ایران می آیند و اتفاقاً کیفیت 
محصوالت ما را می پسندند. البته گرانی ارز در ایران 
هم انگیزه برای خرید از ایران را باال برده، چون ارزان 
تمام می شود. در همین بین حدود دو سال است که 
محصول به روسیه صادر می کنیم اما استقبال مورد 

انتظار را ندیدیم.

 ۲۰ درصد تولیدات را صادر می کنیم
وی ادامه می دهد: چند برند ایرانی در دیگر کشورها 
فروشگاه دارند، اما وقتی قیمت تمام شده به شدت 
باال رفته، صادراتمان لنــگ می زند، قدرت رقابت 
ندارنــد و برگردانــدن ارز هم 
برایمان ســخت شــده است. 
در مجموع حــدود ۲۰ درصد 
تولیــدات را صــادر می کنیم. 
البته کیف چرمــی، صندل و 
کفش های دست دوز و ماشینی 

را خیلی خوب می خرند.
خردمند همچنین از تسهیالت 
گــران بانکی گالیــه می کند 
و می گویــد: تســهیالت ۱8 
درصــدی به ما می پردازند کــه در عمل این نرخ 
بــه باالی ۲۵ درصد می رســد. ایــن امر، گردش 
کاری ما را ســخت می کند. تســهیالتی که برای 
ماشــین آالت می دهند باید پنج ســاله باشد، اما 
اقســاط ما را ۱۲ ماهه می بندند! این تســهیالت 
صرفــه ای برای تولید ندارد. جالب این اســت که 
وقتی تســهیالت می گیریم، ســازمان مالیاتی به 
سراغمان می آید تا سود سرمایه حاصل از گرفتن 
آن تســهیالت را محاســبه و مالیات وضع کند! 
 انتقاد که می کنیم، می گویند: در واحد را ببندید... 
در واقع فقط وقتی مصــرف آب، برق و گاز واحد 
صفر شود، مالیات نمی خواهند و بیکار شدن کارگر 

و کاهش تولید زیاد برایشان اهمیت ندارد!
خردمند می گوید: متأســفانه ورود افراد متفرقه و 
غیرمتخصص به حوزه کاری ما هم مشکل بزرگی 
است. تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده در جای 
درست خود قرار ندارند. در واقع، تخصص در حاشیه 
قرار گرفته که این امر، تولید را بی رمق کرده است. 
به گفته این فعال صنفی، به دلیل کمبود کارگر، در 

حال حاضر که اوج کار واحدهاست، بازار جان ندارد.

 کاهش نقدینگی قدرت ما را صفر کرده است
اتحادیه  پیشــین  رئیــس 
کشــوری کیف و کفش هم 
به تولید ۱6۰ میلیون جفتی 
و ســرانه ۲/۵ جفتی کفش 
در کشور اشــاره می کند و 

می گوید، با توجه به گرانی شدید مواداولیه در یک 
سال گذشته، نقدینگی واحدها در دستشان ذوب 
شد! این نقدینگی دیگر قدرتی برای گردش کارهای 
تولید ندارد و از دیگر سو تولیدکننده مجبور است 
بدون چک و یا با تســویه کوتاه مدت، مواد اولیه را 
بخــرد، اما به خاطر رکود، محصــول نهایی را هم 

نمی تواند به موقع بفروشد.
رســول شجری ادامه می دهد: از قدیم رسم بر این 
اســت که واحدها مردادماه به تعطیالت تابستانی 
می روند. امســال برخی واحدها به دلیل عدم توان  
مالی، از ابتدای سال تعطیل هستند و برخی چند 
روز پیش از آغاز مرداد، تعطیالت را شروع کرده اند!

رئیس اتحادیه کفاشــان تهران، از همکاری وزارت 
صنعــت و دولت برای واردات مواد اولیه در ســال 
جاری ابراز رضایت  و اضافه می کند: از آنجایی که 
صنف ما مزیت باالی اقتصادی دارد و اشتغال زایی 
در آن قابل توجه اســت، به هر قیمتی شده مواد 
اولیــه را دریافت می کنیم، اما با ارز آزاد و به ندرت 

با ارز نیمایی.

  صادرات ۱۲۰ میلیون دالری در سال 
شجـری می گـویـــد: در واردات محصول نهایی، 
ســختگیری هایی اعمال شــده و به نظر می رسد 
واردکنندگان دیگر رانتی برای واردات ندارند و تمام 

منافذ بسته شده است. این خیلی امیدبخش است و 
انگیزه ما را حتی در این شرایط سخت برای تولید و 

صادرات باال برده است.
رئیس اتحادیه کفش دست دوز تهران به صادرات 
۱۲۰ میلیون دالری در سال اشاره و ابراز امیدواری 
می کند امســال هم این هدف محقق شود. وی از 
دولت می خواهد مانع صادرات مواد اولیه مورد نیاز 
تولید شود. به باور وی، اوضاع تولید کیف و کفش 
در کشــور نسبت به سال گذشــته بهبود یافته و 

دولت، راه حل ها را به خوبی پیدا کرده است.
شــجری ادامه می دهد: صادرات به همسایه ها در 
وضعیت خوبی اســت و واحدهای کوچک امکان 
صادرات به عراق و افغانستان را دارند، اما صادرات 
به روســیه که بازاری قدرتمند است و زیر ساخت 

می خواهد، هنوز راضی کننده نیست.
بر اســاس اظهارات رئیس پیشین اتحادیه کیف و 
کفش، در حال حاضر ۵۰ درصد واحدهای تهران 
فعال هســتند که این آمار در دیگر شهرها و کل 
کشــور، به مراتب کمتر است، چرا که بازار کشش 

الزم را ندارد.
شجری معتقد است: واحد صنفی به مثابه فرزند 
تولیدکنندگان است که نمی توانند به راحتی از 
آن دست بکشــند، بنابراین در شرایط رکود، به 
تعبیر او به صورت »دست و پا شکسته« به سمت 
صادرات حرکت کرده اند تا سرمایه شان از گردش 
خارج نشود. وی همچنین از وضعیت شرکت های 
نیمه دولتی تولید کیف و کفش ابراز بی اطالعی 
می کنــد و بر این باور اســت که هر چند بخش 
خصوصی در این شــرکت ها سهم دارد، اما ارائه 
اطالعات ناقص از شرایط تولید آنان غیرمنطقی 
اســت و هیئت مدیره این شرکت ها باید در این 

خصوص اظهارنظر کنند.

 واحدهای کوچک 
امکان صادرات به 
عراق و افغانستان را 
دارند، اما صادرات به 
روسیه  هنوز راضی 
کننده نیست

بــــــــرش

حساب های بانکی با گردش باالی ۵ میلیارد تومان زیر ذره بین سازمان مالیاتی      تسنیم:  هادی خانی، مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: از سال ۹۵ اطالعات گردش مالی افرادی را 
که باالی ۵ میلیارد تومان بوده است از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آن ها پرونده مالیاتی دارند؛ اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر؟ خانی با تأکید بر اختیار داشتن 

سازمان امور مالیاتی برای بررسی گردش مالی هر فرد، گفت: نوع بررسی های ما تا به امروز مربوط به افرادی بوده است که مستعد و یا مشکوک به فرار مالیاتی هستند.

خـــبر

تاريخ انتشار نوبت دوم ;98/06/02

شماره مزايده: 139804306091000132      تاريخ ثبت: 1398/04/02
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده هاى اجرايى بشماره هاى 139604006091000178 و 139604006091000179 
و 139604006091000180 بكالسه هاى 9601481 و 9601482 و 9601483

ــماره هاى 139604006091000178 و 139604006091000179 و  ــى بش ــده اجراي ــره پرون ــه فق ــب س بموج
139604006091000180 بكالسه هاى 9601481 و 9601482 و 9601483 بانك ملى ايران شعبه خيابان راهنمايى 
ــهد به استناد اسناد رهنى شماره هاى 119002 مورخ 1391/01/22 و 116886 مورخ 1390/06/01 و 119021  مش
مورخ 1391/01/26 همگى دفترخانه 57 مشهد اجرائيه تحت كالسه هاى فوق در قبال مبلغ 19/281/926/660 ريال 
ــش هزار و شصت و شش ريال) عليه شركت  ــت و ش ــتاد و يك ميليون و نهصد و بيس ــت و هش (نوزده ميليارد و دويس
ــماره ثبت 4563 ثبت شده در مشهد صادر نموده كه پس  ــتخر راد طوس داراى كد شناسه 10380204547 و ش اس
ــاق) در پايان مهلت مقرر در  ــاى 1396/04/26 و 1396/04/28 بصورت ابالغ قانونى (الص ــالغ اجراييه در تاريخه از اب
ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك  ــمى الزم االجرا و حسب تقاضاى بس ــناد رس آيين نامه اجراى مفاد اس
ــت و هفت (2427) فرعى از دويست و سى و چهار (234) اصلى بخش نه (9)  ــماره دو هزار و چهارصد و بيس ثبتى ش
ــهد- بلوار تلويزيون انتهاى نوفل لوشاتو- جنب رستوران شمشيرى- استخر سرپوشيده راد طوس  ــهد به آدرس مش مش
ــمى دادگسترى بوارده 8885- 1397/07/07 به مبلغ  ــماره 9601481- 1397/07/05 كارشناس رس برابر گزارش ش
ــخصات و توصيف  ــى و نه ميليارد ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مش 139/000/000/000 ريال (يكصد و س

اجمالى ملك برابر گزارش مذكور بدين شرح ميباشد:
ــناس امور ثبتى (گزارش 200/97057 مورخ 1397/03/06،  ــند مالكيت و تأييد كارش ــتناد س ملك مورد نظر به اس
عبارت است از ششدانگ اعيانى مجموعه ورزشى پالك 2427 فرعى از 234 اصلى بخش 9 مشهد اراضى ملك آباد به 
شماره ثبت 155118 در صفحه 582 دفتر 777 كه عرصه آن استيجارى آستان قدس رضوى و به مساحت 1415/47 
ــماالً به طول 52 متر پى  ــاس سند مالكيت عبارت است: ش ــخصات ملك مزبور بر اس ــد. حدود و مش مترمربع مى باش
ــر پى ديوار به حريم جاده، غرباً به  ــرقاً به طول 42 متر پى ديوار به خيابان، جنوباً به طول 65 مت ــه خيابان، ش ــوار ب دي
ــعبه  ــتعالم به عمل آمده از ناحيه بانك ملى ش ــخ اس طول 22 متر پى ديوار به اراضى باقيمانده، با عنايت به تصوير پاس
راهنمايى مشهد از شهردارى مشهد به شماره 540112 مورخ 1390/12/27 ملك مذكور داراى كاربرى مصوب فضاى 
ــامل زيرزمين به مساحت 379/50  ــتحدثه در آن جمعاً به ميزان 2858/50 مترمربع ش باز تفريحى بوده و اعيانى مس
ــاحت 1186 مترمربع به صورت ورزشى، نيم طبقه به مساحت 57  ــكونى، همكف به مس مترمربع به صورت انبارى مس
ــد. در زمان بازديد  ــالن پذيرايى مى باش ــاحت 1236 مترمربع به صورت س مترمربع به صورت ادارى و طبقه اول به مس
ــاژ، جكوزى و دوش هاى مربوطه و اتاق تأسيسات و طبقه همكف  ــونا، اتاق ماس زيرزمين به صورت مجموعه فضاهاى س
ــامل دو استخر بزرگساالن و كودكان و دفاتر ادارى و طبقه اول به صورت سالن پذيرايى شامل دو  ــتخر ش به صورت اس
ــتى و نيم طبقه به صورت اتاق عقد مشاهده  ــپزخانه ها و سردخانه ها و سرويس هاى بهداش ــالن آقايان و بانوان و آش س
ــمت تاالر پذيرايى بدنه ها تلفيق شيشه و كاغذ  ــه سانتى، نوع سازه فلزى، در قس ــاختمان آجر س گرديد. نماى كلى س
ديوارى و سنگ ريز و نقاشى و سقف هاى طرح دار و كف ها سنگ با طرح تعبيه شده گلدار در آن و نيم طبقه با سقف 

يك طرفه گالوانيزه شيب دار مشاهده گرديد.
ــوفاژ مركزى، هواساز و اسپليت، فن و هواكش، مخازن  ــات گرمايش و سرمايش شامل ش همچنين ملك داراى تأسيس
ــعابات و تابلوهاى برق و... مى باشد كه ارزيابى آن در صالحيت كارشناسى رسمى رشته  ــعل و پمپ و انش تصفيه و مش

تأسيسات مى باشد.
ارزيابى:

ــاخت، ابعاد  ــاحت عرصه و اعيان، نوع س ــا، موقعيت، كاربرى، تراكم، مس ــخصات فوق الذكر، قدمت بن ــا توجه به مش ب
ــى ملك و با در نظر گرفتن جميع عوامل مؤثر در ارزيابى و از جمله عرصه و تقاضاى روز و با فرض اينكه ملك  هندس
ــاحت  ــامل ارزش امتياز منافع عرصه (مس ــخاص حقيقى و حقوقى ندارد ارزش ملك مذكور ش هيچ گونه بدهى به اش
ــعابات منصوبه جمعاً به مبلغ يكصد و  ــات و انش ــتحدثات و بدون در نظر گرفتن ارزش تأسيس 1715/47)، اعيان و مس
ــيزده ميليارد و نهصد ميليون تومان 13/900/000/000  ــى و نه ميليارد ريال 139/000/000/000 ريال) معادل س س

تومان) ارزيابى مى گردد.
و برابر پاسخ استعالم شماره 29/96/9317-1396/08/16 اداره ثبت منطقه 3 مشهد محدود است:

شماالً: به طول 52 متر پى ديوار به خيابان،
شرقاً: به طول 42 متر پى ديوار به خيابان

جنوباً: به طول 65 متر پى ديوار به حريم جاده
غرباً: غرباً به طول 22 متر پى ديوار به اراضى باقيمانده.

و برابر پاسخ استعالم شماره 139885606266001361- 1398/04/06 اداره ثبت منطقه 3 مشهد ملك مذكور مازاد 
بر رهنى هاى فوق الذكر داراى 11 مورد بازداشت نزد مراجع متعدد مى باشد.

ــنبه تاريخ 1398/06/10 از  ــى و نه ميليارد ريال در روز يكش ــدانگ از مبلغ صد و س مزايده پالك مذكور بصورت شش
ــمى مشهد واقع در خيابان امام خمينى 28  ــعبه اول اداره اجراى اسناد رس ــاعت 9/00 الى 12/00 ظهر در محل ش س
اداره اجراى اسناد رسمى شعبه اول شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار ميگردد ضمناً نيمعشر اجرايى و 
حق مزايده معادل 4 درصد رقم برگزارى مزايده نقداً و فى المجلس وصول خواهد شد و ساير هزينه هاى قانونى اعم از 
معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده ميباشد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز 

بعد مزايده برگزار خواهد شد. آ- 9806113 آ- م.الف 607 
تاريخ انتشار آگهى: 1398/05/17

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره آگهى: 139803906091000118   تاريخ آگهى: 1398/05/14  شماره پرونده: 139504006093000357
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9504137
ــماره 79657- 92/01/18، دفتر 77 مشهد عليه آقاى مهدى جلوه گر فرزند  ــند رهنى ش ــتناد س بانك كارآفرين به اس
ــماره ملى  ــين به ش ــماره ملى 3620341095 (بعنوان وام گيرنده) و خانم مريم توان پور فرزند غالمحس محمد به ش
0651639689 (بعنوان راهن) اجرائيه اى تحت كالسه 9504137 در قبال مبلغ 1/080/855/776 ريال (يك ميليارد 
و هشتاد ميليون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و شش ريال) بانضمام مبلغ 663/294 ريال خسارت 
روزانه كه به مبالغ فوق از تاريخ 1395/8/5 افزوده ميگردد صادر نموده كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 95/10/25 
و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده تمامت 
ششدانگ يكواحد آپارتمان مسكونى بمساحت هشتاد و چهار مميز پنجاه و هفت (84/57) مترمربع با احتساب تراس 
مسقف به مساحت 1/74 مترمربع طبقه سوم شمالى قطعه ششم تفكيكى داراى پالك ثبتى سى هزار و پانصد و شصت 
و سه (30563) فرعى از سيزده هزار و پنجاه و نه (13059) فرعى از شش هزار و هشتصد و سى چهار (6834) فرعى 
ــهد خيابان اقبال الهورى نبش اقبال الهورى 4  ــهد به آدرس مش ــتاد و دو (182) اصلى بخش 10 مش از يكصد و هش
ــمالى به مبلغ سه ميليارد و ششصد ميليون ريال (3/600/000/000 ريال) ارزيابى و قطعيت  ــوم ش پالك 24 طبقه س
ــماره وارده 17730- 97/12/20 در  ــناس بش ــخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارش يافته كه حدود و مش

روز ارزيابى به اين شرح مى باشد:
ــت واقع در طبقه سوم شمالى يك مجتمع مسكونى تجارى  ــرح وضعيت: پالك تعرفه شده بشرح فوق آپارتمانى اس ش

كه داراى پنج سقف مى باشد، اين واحد از سمت شمال به كوچه 4 مترى و از سمت غرب به بلوار اقبال مشرف است، 
ــماره 35258 مورخه 97/09/25 شهردارى منطقه 9 مشهد داراى سهم العرصه  ــاس مشخصات سند و گواهى ش بر اس
ــرويس بهداشتى، كف هال پاركت و  ــپزخانه و س ــامل دو خواب، هال، آش 24/11 مترمربع و اعيان 84/57 مترمربع ش
كف آشپزخانه سراميك با كابينت MDF، ديوارها كاغذ ديوارى، سقف رنگ پالستيك و گچبرى، پنجره ها دو جداره، 
ــت، اسكلت ساختمان فلزى، داراى  ــال اخير بازسازى شده اس ــرمايش كولر آبى و گرمايش پكيج با رادياتور و در س س
ــد، ضمناً طبقه همكف ساختمان داراى  ــاختمان سنگ تراورتن و قدمت آن بالغ بر 12 سال ميباش ــور، نماى س آسانس
ــد. واحد مذكور در حال حاضر در تصرف مالك و حدود اجمالى ملك  ــى ميباش 5 دربند مغازه و طبقه 1- كلوپ ورزش

در حد عرف مورد قبول ميباشد.
ارزيابى: با توجه به مراتب فوق و مشخصات ذكر شده، موقعيت محل و با عنايت به مساحت عرصه و اعيان و با در نظر 
ــه  ــى به ملك و مقايس گرفتن كليه عوامل مؤثر در ميزان ارزش بخصوص مكانيت، نوع كاربرى، قدمت بنا، نوع دسترس
ــيصد و شصت ميليون  ــابه و با فرض عدم بدهى، ارزش كل پالك فوق به مبلغ 3/600/000/000 ريال (س با موارد مش

تومان) ارزيابى و پيشنهاد ميگردد.
همچنين حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالك بشماره وارده 8103- 95/11/07 به شرح ذيل است:

شماالً: به طول 11/90 ديوار و پنجره به فضاى كوچه 4 مترى شرقاً: به طول 6 متر ديوار به فضاى دور برگردان و ديوار 
به ديوار پالك 13058 جنوباً: در 4 قسمت به طولهاى 2/55 و 1/401 و 1/80 و 7/60 اول ديوار به آسانسور دوم درب 
ــمت به طولهاى 3/13 و  ــتراكى با واحد مجاور غرباً: در 4 قس ــوم ديوار لبه راه پله چهارم ديوار اش و ديوار به راه پله س

0/35 و 1/45 و 3/10 متر ديوار و پنجره و لبه تراس به فضاى بلوار اقبال الهورى.
ــماره 139885606272002916- 98/04/26 دفتر امالك بازداشتى وارده بشماره 6141-  ملك موصوف برابر نامه ش
ــه ميليارد و ششصد ميليون ريال  ــدانگ پالك ثبتى فوق از مبلغ س ــد. مزايده شش ــتى مى باش 98/05/10 فاقد بازداش
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت  ــنبه مورخه 98/6/12 از س (3/600/000/000 ريال) در روز سه ش
مشهد واقع در خيابان امام خمينى خيابان ثبت (جنب بانك ملى) اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً واگذار ميگردد. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و  ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش و يا حق اش
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
ــر و حق  ــد و نيم عش ــترد خواهد ش وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان  مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس

ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9806114 م.الف 607   انتشار آگهى: 1398/5/17
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092000668/1    شماره بايگانى پرونده: 9800959
شماره ابالغيه: 139805106092007790  تاريخ صدور: 1398/05/14

دفترخانه ازدواج شماره 10 و طالق شماره 3 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجراييه

ــكور تاريخ تولد: 1356/04/15 شماره ملى: 0935042441  ــن شكورى قلعه نو نام پدر: ش ــيله به آقاى محس بدين وس
ــتناد مهريه  ــكه بهار آزادى به اس ــود كه خانم ليال درگاهى جهت وصول 14 س ــنامه: 8075 ابالغ مى ش ــماره شناس ش
ــماره 9066- 1377/07/20 دفتر 10 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى  ــند ازدواج ش مندرج در س
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/03/01 مأمور، محل اقامت شما به شرح  ــه 9800959 در اين اداره تش به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ــند ش متن س
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ  ــار محلى آگهى مى ش يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9806115  ــوب مى گردد، نس محس

م.الف 608
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006224000089/2    شماره بايگانى پرونده: 9802644
شماره ابالغيه: 139805106092007779     تاريخ صدور: 1398/05/14

دفترخانه ازدواج 70 و طالق 56 شهر تايباد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى  ــماره 677 صادره از تربت حيدريه و ش ــنامه ش ــيله به آقاى جالل نوروزى فرزند غالمرضا شناس بدين وس
ــكه تمام بهار آزادى به استناد  ــماء صابرى جهت وصول تعداد 20 عدد س ــود كه خانم اس 0702499439 ابالغ مى ش
مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 19364- 1394/09/28 دفتر شماره 70 و طالق 56 شهر تايباد عليه شما اجرائيه 
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/04/17 مأمور،  ــه 9802644 در اين اداره تش صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  ــار محلى آگهى مى ش فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــات اجرائى جريان خواهد  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عملي ــوب مى گردد، نس آگهى كه روز ابالغ محس

يافت. آ- 9806116 م.الف 609
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006093000202/1      شماره بايگانى پرونده: 9801190
شماره ابالغيه: 139805106093001616         تاريخ صدور: 1398/04/12

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9801190
بدين وسيله به آقاى

ــنامه: 69823 ابالغ مى گردد بانك صنعت  ــماره شناس ــماره ملى: 0932330940 ش - مهدى اميرى نام پدر: محمد ش
ــما  ــند: 1383/08/09 عليه ش ــند: 174، تاريخ س ــماره س ــت وصول طلب خود بابت قرارداد بانكى با ش ــدن جه و مع

اجرائيه اى به مبلغ 
ــاد و نه هزار و پانصد و  ــت و چهل و يك ميليون و نهصد و هفت ــرا: 241/979/585 ريال (دويس ــات الزم االج موضوع

هشتاد و پنج ريال) شامل:
- اصل طلب: 49/602/413 ريال    - سود: 5/553/158 ريال

- خسارت تأخير تأديه: 181/824/014 ريال،
- خسارت تأخير روزانه: 31/737 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/02/19

- حق الوكاله: 5/000/000 ريال
ــكيل شد. و طبق  ــه 9801190 در اين اداره تش ــت و پرونده اجرائى به كالس ــارات متعلقه صادر كرده اس و ديگر خس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد  ــما شناسايى نشده است، لذا بنا به تقاضاى بس ــت آدرس ش گزارش مأمور پس
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنيد، عمليات اجرائى جريان خواهد  ــوب مى گردد، نس اين آگهى كه روز ابالغ محس

يافت. آ- 9804910 م.الف 297
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول وثيقه گذار(آگهى نوبت سوم)
ــه 9209985479201229 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب زابل آقاى محمد  ــتناد پرونده كالس به اس
ناصرزاده على اكبر بعنوان وثيقه گذار محكوم عليه قائم حسن پور فرزند جمشيد را بعهده گرفته است و در فرجه قانونى 
نسبت به معرفى محكوم عليه اقدان ننموده و اعتراض وى به ضبط وثيقه نيز از سوى دادگاه محترم مورد پذيرش قرار 
ــريفات قانونى و  ــت محكوم له مبنى بر ضبط وثيقه و اخذ محكوم به پس از تش ــت. لذا با عنايت به درخواس نگرفته اس
ــرح ذيل مورد ارزيابى قرار گرفته است: ملك پالك ثبتى شماره 13 فرعى  ــناس رسمى دادگسترى بش ارجاع به كارش
ــتان واقع در خيابان هيرمند بمساحت  ــماره ثبت 19527 دفتر 121 صفحه 262 بخش يك سيس از 1728- اصلى بش
ــه طبقه ، اسكلت فلزى كه طبقه همكف آن زيربناى 144 متر  ــاختمان س 45/173 مترمربع اعيانى و 490 مترمربع س
ربع تجارى مى باشد . طبقه اول و دوم مسكونى ورودى ساختمان از داخل كوچه(هيرمند 19) مى باشد تجارى مجاور 
ــد و ساير مشخصات كه در كارشناسى درج گرديده  ــتراكات آب ، برق و تلفن مجزا مى باش خيابان هيرمند و داراى اش
است. ارزش ملك با توجه به موقعيت مكانى ، متراژ و ساير عوامل موثر در قيمت گذارى از جمله عرف محل و مقايسه 

با موارد مشابه دوازده ميليارد ريال معادل يك ميلياردو دويست ميليون تومان پيشنهاد مى گردد
سپس تقاضاى فروش آن را از طريق مزايده عمومى نموده است كه اين اجرا پس از طى مراحل قانونى و عدم پرداخت 
محكوم به توسط محكوم عليه، قصد دارد در روز شنبه مورخ 1398/05/25 از ساعت 9 الى 11 صبح با حضور نماينده 
ــراى عمومى و انقالب زابل  از طريق  ــتان و همچنين محكوم له در محل دفتراجراى احكام كيفرى دادس محترم دادس
مزايده اموال توقيفى محكوم عليه به قيمت پايه كارشناسى به فروش برساند طالبين و خريداران مى توانند همه روزه تا 
يك هفته قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا شركت نمايند 
. بديهى است اموال مورد مزايده به كسى به فروخته خواهد شد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند و خريدار بايستى 
مبلغ 10 درصدى پيشنهادى مزايده را فى المجلس بحساب سپرده دادگسترى واريز نمايد و مابقى را ظرف مدت يكماه 
به حساب سپرده دادگسترى واريز  و تحويل اجراى احكام مدنى نمايد و پس از تاييد مزايده توسط دادگاه محترم صادر 
كننده حكم ، تقاضاى انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تاييد مزايده توسط دادگاه مبلغ ده درصدى واريزى 
به خريدار مسترد خواهد شد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد 
ــد و خريدار حق هيچگونه  ــنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد ش و يا اعالم انصراف نمايد ملغ ده درصدى پيش
اعتراضى را نخواهد داشت تشريفات مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار 

طلبكار نيز مى تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزايده قبول نمايد .9806146  م الف720
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــت واصله مستند به ماده  ــب درخواس ــر گرديده اينك بر حس پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتش
مذكورو ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قسمت ازامالك واقع در قطعه6 درگز بخش7 قوچان در ساعت 

ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى انجام و به شرح ذيل آگهى ميگردد:
پالك96-اصلى واقع در قريه دودانلو قطعه 6 درگز بخش 7 قوچان

ــدانگ يك قطعه زمين محل استخر  ــده از 134 فرعى از 96- اصلى آقاى قربان براتيان شش پالك161 فرعى مجزى ش
پرورش ماهى        تاريخ تحديد:1398/06/09

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

گواهى الزم را از مرجع مذكور  اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9806147   تاريخ انتشار05/17/ 1398
ناصر حسن زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز 

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي                                                                          
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139860306010001432-1398/05/12هيات اول موضوع قان  برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
متقاضي آقاي نورمحمد محمودي امامورديخان فرزند اميرمحمد بشماره شناسنامه 860 صادره از قوچان در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 116,32 متر مربع  ششدانگ پالك 910 فرعى از 166 اصلى بخش دوقوچان واقع در اراضى 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم  ــد رضائى فرخانى  محرز گرديده اس ــمي آقاي محم ــان عليا  خريداري از مالك رس فرخ
ــند مالكيت متقاضي  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتي كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
ــليم و  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مي توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضي داش
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 
1398114406010000110  آ-9806164

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/05/17
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/06/02

عباس برق شمشير  / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي                                                                          
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139860306010001438-1398/05/13 هيات اول موضوع قان برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
متقاضي آقاي نورمحمد محمودي امامورديخان فرزند اميرمحمد بشماره شناسنامه 860 صادره از قوچان در ششدانگ 
ــمتى از پالك 166 اصلى  ــاحت 209 مترمربع در تمامت پالك 1905 فرعى از 166 اصلى و قس يك باب خانه  به مس
بخش دوقوچان  واقع در اراضى فرخان عليا  خريداري از مالك رسمي آقاي محمود بهشتى بيگلر(پالك1905 فرعى)

ــه منظور اطالع عموم  ــت.لذا ب ــور فرخانى ( پالك 166 اصلى ) محرز گرديده اس ــت على اكبر بگ پ ــل مالكي و از مح
ــند مالكيت متقاضي  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتي كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش

ــليم و  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مي توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضي داش
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 

1398114406010000112  آ-9806165
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/05/17
تاريخ انتشار نوبت دوم ;98/06/02

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره139860306010001283-1398/05/02 هيات اول موضوع قان ــر راي ش براب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
ــنامه 0860104281 صادره از قوچان درششدانگ  ــت فرزند عباسعلي بشماره شناس متقاضي آقاي مصطفي ايراندوس
ــماره 123فرعى از 170 اصلى  بخش دوقوچان   ــمتى از پالك ش ــاحت 141,83 مترمربع در قس يك باب خانه به مس
ــيرازى نژاد  محرز گرديده است.لذا به منظور  ــمي آقاي احمد ش واقع دراراضى كالته منصورخان خريداري از مالك رس
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 

1398114406010000098    آ-9805539
تاريزخ انتشار نوبت اول : 98/5/6  تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/5/17

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــماره 139860306015003223 – 1398/04/26 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره 435 كد ملى 0748597999 صادره تايباد فرزند رجب در  ــنامه ش ــعدآبادى به شناس آقاى غالمرضا عبدالهى س
ــاختمان تاالر به مساحت 5096 متر مربع پالك شماره 324 فرعى از 276 اصلى واقع در خراسان  ــدانگ يكباب س شش
ــريعت زاده – غالم احمد  ــمتى از مالكيت غالم حيدر ش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس رضوى بخش 14 مش
كريمى – غالمرضا كريمى – غالمرسول كريمى – رجبعلى مرادى و اسماعيل مرادى و تمامت مالكيت خانم تاجور و 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله  ــمتى از پالك محرز گرديده اس خانم صديقه مرادى و قس
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805434
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/17

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 139860306015003210 – 1398/04/25 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى نصراله نصرالهى حسينى ئى به شناسنامه شماره 6 كد ملى 0749676061 صادره تايباد فرزند نوراله در 
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 549,20 متر مربع پالك شماره 131 فرعى از 148 اصلى واقع در خراسان رضوى 
ــمتى از مالكيت نوراله نصراللهى و قسمتى از پالك محرز گرديده  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس بخش 14 مش
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9805435
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/17

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 139860306015003047 – 1398/01/18 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم شهناز كريمى به شناسنامه شماره 236 كد ملى 0748479351 صادره تايباد فرزند مصطفى در ششدانگ يكباب 
مغازه به مساحت 46,20 متر مربع پالك شماره 290 فرعى از 256 اصلى (عرصه) و 291 فرعى از 256 اصلى (اعيان) 
واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت رسمى و مشاعى خانم شهناز 
كريمى (متقاضى) و قسمتى از پالكها محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805436
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/17

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

با نسخه نویسی الکترونیک، دفترچه های بیمه تا پایان امسال برچیده می شوند      ایسنا: دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره برخی مباحث مبنی بر امکان سوءاستفاده از 
دفترچه های بیمه به دنبال آزاد شدن ارز دارو، گفت: با نسخه نویسی الکترونیک، دفترچه های بیمه تا پایان امسال برچیده می شوند. به این ترتیب در تجویزها هم سقف گذاشته می شود و هم طبق گایدالین ها عمل 

خواهد شد و کسی نمی تواند دارویی را خارج از عرف و نُرم بنویسد.

ثروتمندترین فرد جهان به سهامش چوب حراج زد!
ایسنا: در تصمیمی عجیب، جف بزوس 
حدود 2/8 میلیارد دالر از سهام خود در 

شرکت آمازون را فروخت.
به گزارش رویترز، بررســی های صورت 
گرفته نشان می دهد که از هفته گذشته 
تاکنون جف بزوس، بنیان گذار و مدیرعامل 
شرکت آمازون حدود 2/8 میلیارد دالر از 

سهام خود در این شرکت را فروخته است. تنها در طول سه روز اخیر 1/8 میلیارد دالر 
از سهام بزرگ ترین شرکت خرده فروشی دنیا توسط بزوس واگذار شده است.

هنوز شــرکت آمازون حاضر به اظهارنظر در خصوص علت این تصمیم بزوس نشده 
اســت اما وی پیش تر گفته بود در نظر دارد هر سال یک میلیارد دالر از سهام خود 
 در شرکت آمازون را واگذار کند تا آن را صرف تأمین مالی شرکت جدید خود یعنی 

»بلو اورجین« که در زمینه فضایی فعالیت دارد، کند.
پیش تر جف بزوس با اعالم خبر جدایی از همسر خود اعالم کرده بود که ۳۷ میلیارد 
دالر از سهام خود در آمازون را به همسرش واگذار خواهد کرد و مک کینزی که حاال 
سومین زن ثروتمند جهان به شمار می رود، دومین مالک سهام شرکت آمازون پس 
از جف بزوس است. از سوی دیگر مک کینزی نیز متعهد شده است که تمامی سهام 
خود در شرکت »بلو اورجین« و نیز نشریه واشنگتن پست را به همسرش واگذار کند. 

این زوج در ژانویه امسال از تصمیم خود برای جدایی خبر داده بودند. 
همچنین جف بزوس حدود ۵۰۰ هزار دالر از ســهام شــرکت آمازون را به نهادهای 

خیریه اهدا کرده است.

تعقیب دو برنامه نویس توسط فیس بوک
فــارس: فیس بــوک دو برنامه نویس 
همکار با این شبکه اجتماعی را به دلیل 
لینک های  گنجانــدن  و  کالهبرداری 
قابل کلیک که به سایت های تبلیغاتی 
منتهی می شــوند، مورد پیگرد قضایی 

قرار داده است.
به گــزارش ورج، این دو برنامه نویس با 

دستکاری برنامه های عرضه شده در فروشگاه آنالین گوگل پلی، بدافزارهایی را 
به آن ها اضافه می کردند.

با این کار کلیک هایی جعلی روی آگهی های منتشر شده در فیس بوک صورت 
گرفته و آگهی دهندگان نیز فریب داده شده و تصور می کردند محتوای ارسالی 

توسط آن ها با استقبال مخاطبان روبه رو شده است.
برنامه نویســان یادشــده از این طریق درآمدهای تبلیغاتی بیشتری را به جیب 
می زدنــد. ایــن دو نفر لیون موبی و جــدی موبی نام دارند کــه به ترتیب در 

هنگ کنگ و سنگاپور زندگی می کنند.
فیس بوک اعالم کرده کــه این دو نفر اقدام های کالهبردارانه ای انجام داده و از 
این طریق سیاســت های فیس بوک را نقض کرده اند و از همین رو باید با آن ها 
برخورد شود. پیش از این گوگل برنامه های دستکاری شده توسط این افراد را از 

فروشگاه خود حذف کرده بود.

هشدار ناپدید شدن یخچال های طبیعی آلپ
ایســنا: کارشناسان نســبت به تأثیر 
بحران های اقلیمی بر یخچال های طبیعی 

آلپ هشدار داده اند.
یخچال های طبیعی آلپ در 1۰۰ ســال 
اخیــر ۵۰ درصد از حجم خود را به دلیل 
تغییرات اقلیمی از دست داده اند که ۷۰ 
درصد از این ۵۰ درصد در طول ۳۰ سال 

اخیر ذوب شده و از بین رفته اند. سرعت ذوب و ناپدید شدن یخچال های طبیعی آلپ 
در هزاران سال اخیر بی سابقه بوده است. پیش بینی شده که یخچال های این منطقه 
با ارتفاع کمتر از ۳ هزار و ۵۰۰ متر به طور کلی بین 2۰ تا ۳۰ ســال آینده ناپدید 
می شوند. در واقع میانگین دمای 1۵ سال گذشته اجازه نداده است که یخچال های 

طبیعی با این ارتفاع از پدیده ذوب شدن در امان بمانند.
بنا بر گزارش خبرگزاری شینهوا، نمونه های اصلی گرفته شده از یخچال های طبیعی 
در گرینلند و قطب جنوب نشان می دهد دی اکسید کربن موجود در جو 1۰۰ برابر 
سریع تر از یک قرن گذشته نسبت به دوره های دیگر در 8۰۰ هزار سال گذشته افزایش 

یافته که مسئولیت آن نیز بر عهده بشر است.

روزنامه نگاران مستقل، حرفه ای و شجاع می خواهیم
در جوامع پیشــرفته و مردم ساالر، مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی 
می توانند ضمن آگاهی بخشی به مردم، تفسیرهای الزم را در خصوص پدیده ها 
ارائه دهند و از طریق آگاه ســازی، هوشیارسازی و ارائه اطالعات و تحلیل های 
متناسب، زمینه رشد و تعالی جامعه را فراهم سازند. در چنین شرایطی مطبوعات 
نقش ناظر اجتماعی، تابلو راهنمای جامعه و رصدکننده نبض تحوالت هستند. 
آن ها کژتابی ها را برمال، ناهنجاری ها را گوشزد و انتظارات جامعه را برای تحقق 

شرایطی بهتر تنظیم می کنند. 
اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که با وجود تأکید روزنامه نگاری 
حرفه ای بر ایفای وظایف و رســالت یاد شــده و ســابقه تاریخی نقش آفرینی 
مطبوعات آزاد و مستقل در تحوالت اجتماعی، چرا روزنامه نگاران و خبرنگاران 
ما کمتر توانسته اند در این خصوص منشأ تحوالت مثبت باشند و نقش آفرینی 

کنند؟!
واقعیت این است که به صرف راه اندازی یک نشریه و به کارگیری افرادی با عنوان 
روزنامه نگار، نیل به هدف مورد انتظار تضمین نمی شــود بلکه باید در کنار آن، 
حمایت های الزم برای اســتقالل حرفه روزنامه نگاری، تخصص گرایی، استقالل 
مالی و آزادی بیان تأمین و تضمین شــود، در غیر این صورت مطبوعات تبدیل 
به بلندگوی تبلیغاتی و روابط عمومی دســتگاه های دولتی می شوند و صرفاً در 

راستای تثبیت نظم ساختاری معیوب ادامه فعالیت خواهند داد. 
باید بدانیم که شناســایی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، در گرو 
احترام واقعی به جایگاه و شــأن روزنامه نگاری، خبرنگاران و فعالیت مطبوعاتی 
اســت هم از ســوی مردم، هم مســئوالن و هم از ســوی خود فعاالن عرصه 

روزنامه نگاری. 
در جامعه ای که انتظار مســئوالن از روزنامه نگاران تا حد یک بلندگوی منفعل 
که تنهــا وظیفه اش ضبط و پخش آمارهای نه چندان دقیق و صحیح عملکرد 
مسئوالن کاهش می یابد، نمی توان انتظار داشت فعاالن این حرفه بتوانند در رشد 

و توسعه جامعه اثرگذار باشند. 
در واقع مطبوعات و روزنامه نگاران باید آزادانه و مسئوالنه، به نمایندگی از افکار 
عمومی، مشی انتقادگرا داشته و پیگیر منافع ملی و مصالح اجتماعی، به عنوان 

هدف غایی باشند. 
در جامعه ای که روزنامه نگاران از راه تطمیع، تهدید و ارعاب وادار به خودسانسوری 
شــوند، نشریات آن جامعه تفاوت چندانی با رسانه های رسمی و روابط عمومی 

سازمان ها نخواهند داشت . 
بنابراین به نظر می رســد از مهم ترین الزام های روزنامه نــگاری امروز، حمایت 
حقوقی و همچنین تضمین آزادی بیان و رشد و ارتقای روزنامه نگاران مستقل، 
حرفه ای، شــجاع و آگاه به منافع جامعه است. به موازات آن باید شأن و جایگاه 
مطبوعات آزاد، مســتقل، منتقد و مسئول در جامعه مهیا و بسترهای حرفه ای، 

مالی، حقوقی و تخصصی برای فعالیت آنان تأمین شود.

حرفه ای  خبرنگاری  طیرانی   اعظم  جامعه/   
متفاوت است. رسالت آگاهی بخشی و از سویی دیگر 
چشم و گوش بینا و شنوای مردم بودن آن را از دیگر 

مشاغل متمایز کرده است.
گام برداشتن در این مسیر عین خطرنگاری است. 
تجربه خبرنگاری با وجود حالوتی که در آن نهفته 
است، گاه همراه با دشواری هایی است که با چشیدن 
طعم تلخ آن می توان عطای آن را به لقایش بخشید.

هفدهم مرداد؛ روز خبرنگار فرصت و بهانه مناسبی 
است که دغدغه های این حرفه را از زبان خبرنگاران 

چند رسانه متفاوت کشورمان مرور کنیم.   
 

 خبرنگارانیباقراردادهایحقالتحریر
فاطمــه زارعــی، خبرنگار 
خبرگزاری ایرنا در خصوص 
دغدغه هــای حرفه ای خود 
و همکارانــش می گوید: با 
دنیایی  یعنــی  خبرنگاری 

از بیم و امید، هیجان و در نهایت عشــق را تجربه 
می کنیم اما دلواپسی و کلمه نام آشنای ناامنی، ورد 
زبانمان است؛ هر چند تأثیری روی وسواس ما برای 

انتخاب تیتر نمی گذارد! 
وی ادامــه می دهد: خبرنــگاران بــا قراردادهای 
حق التحریر بیشتر در معرض خطر هستند، چه بسا 
که آنان با عشق بیشتر کار می کنند، متأسفانه حقوق 
و دستمزد شناور یکی دیگر از چالش های خبرنگاران 

فاقد تعهدات بیمه ای است.
زارعی می گوید: اگــر از همکاری نکردن حوزه های 
خبری بــا خبرنــگاران بگذریم، متأســفانه نقطه 
آزاردهنده تر که حال بد رســانه ها را وخیم تر کرده 
است، افزایش نیافتن حقوق نسبت به تورم ساالنه 
است و هر سال دریغ از سال های گذشته. به خصوص 
امسال که دنیای رسانه یک روز خوش نمی بیند و هر 
روز شــاهد خبر تعطیلی و یا تعدیل نیروی یکی از 
رسانه ها هستیم و این یعنی افقی روشن برای بهبود 
شــرایط مالی ژورنالیسم در ایران متصور نیستیم و 
تنها با آب و نان عشق، رنگ به زندگیمان می بخشیم.

 خبرنگاریشغلنیست؛عشقاست
جواد منتظری، نیز در خصوص دغدغه های حرفه ای 
فعاالن عرصه خبر و رســانه می گوید: در کشور ما 

خبرنگاری، حرفه ای نیســت که بتوان از طریق آن 
زندگی آرام و ایده آلی را برای خود ســاخت. آرامش 
حلقه مفقوده این حرفه است و به لحاظ اقتصادی نیز 
درآمد قابل قبولی ندارد. اما تنها چیزی که موجب 
انگیزه و حضور آن ها در این حرفه می شود عشق و 

عالقه ای است که خبرنگاران به این کار دارند.
این فعال رسانه ای می افزاید: 
در ایــران اغلب خبرنگاران 
بــه صــورت آزاد فعالیت 
دارند و تعداد کمی از آن ها 
استخدام هستند و با وجود 

اینکه با حمایت وزارت ارشاد تعداد قابل توجهی از 
آن ها بیمه شده اند، باز هم خبرنگارانی هستند که با 

عناوینی غیر از خبرنگاری بیمه شده اند. 
منتظری با اشاره به محدودیت های حرفه خبرنگاری 
ادامه می دهد: متأسفانه اغلب دستگاه های دولتی به 
خبرنگاران به عنوان افراد نامحرم می نگرند و از ارائه 
اخبار و اطالعات به آن ها امتناع می کنند، این نگاه 
مسئوالن کار خبرنگاران را دوچندان سخت تر و در 
برخی مواقع بی اثر می کند. به طوری که اکنون برخی 
از رسانه ها مشغول انتشار اخبار روابط عمومی ها و 
یا بازنشــر اخبار خبرگزاری ها هستند و پویایی کار 

خبرنگاری را به فراموشی سپرده اند.

 انتظاراتغیرمنطقیبرخیازمسئوالن
فعال  دیگر  محمد شفیعی، 
خصــوص  در  رســانه ای 
فعاالن  کــه  چالش هایــی 
حوزه خبــر و روزنامه نگاری 
مواجه انــد، می گوید:  آن  با 

روزنامه نگاری پل ارتباطی بین مردم و مســئوالن 
اســت که در برخی مواقع و بــه دالیل مختلف از 
جمله انتظارات غیرمنطقی برخی از مسئوالن دچار 
فرسودگی شده است. به طوری که برخی مسئوالن 
که از شــنیدن واقعیت ها ناراحت می شــوند برای 

تخریب این پل و وجهه خبرنگاران تالش می کنند.
به گفته این دبیر خبر صدا و سیما یکی از مشکالت 
حوزه رسانه در کشــور نبود خبرنگار تخصصی در 
حوزه های مختلف اســت که این مشــکل نه تنها 
مانع رشد خبرنگار می شود که سبب می شود او به 
اقیانوسی به عمق یک وجب تبدیل شود؛ خبرنگاری 
کــه در هر حوزه اطالعات اندکــی دارد اما در هیچ 

حوزه ای کارشناس نمی شود. 
وی نبــود انجمن هــای صنفــی را یکــی دیگر از 
دغدغه های خبرنــگاران می دانــد و می گوید: اگر 
خبرنگاری در محل خدمت خود و یا خارج از محل 
خدمت خود با مسئوالن حوزه های خبری با مشکلی 

مواجه شود، هیچ انجمنی برای حمایت از او وجود 
ندارد و باید به طور شخصی آن را پیگیری و دنبال 
کند که در اغلب مواقع به ضرر خبرنگار تمام می شود.

 وقتیشأنحرفهخبرنگاریزیرسؤالمیرود!
طاهــره مــرادی، خبرنگار 
خبرگــزاری ایســنا نیز در 
چالش هــای  خصــوص 
حرفه ای خود و همکارانش 
می گوید: اغلب رســانه های 

ایران به طور مســتقیم و یا غیرمستقیم وابسته به 
بخش های دولتی هســتند که این موضوع موجب 
می شــود خبرنگار مســتقل و آزاد کمتری داشته 
باشیم و اگر مســئوالن رسانه ها در تمامی سطوح 
ارتباط غیرحرفه ای با ســایر نهاد ها و سازمان های 
کشور داشته باشند، اســتقالل حرفه ای آن رسانه 
زیر سؤال می رود و خبرنگاران به ابزاری برای روابط 
عمومی نهاد ها و ســازمان های مــورد نظر تبدیل 
می شــوند و این زد و بندهای غیرحرفه ای حرمت 
رسانه و شأن حرفه خبرنگاری را زیر سؤال می برد؛ 
چرا که خبرنگار نمی تواند با نگاه انتقادی عملکرد 
این نهاد ها و ســازمان ها را در جامعه بررسی کند. 
وی تعریف نشدن رده شغلی و حقوق و مزایا برای 

خبرنگاران را یکی دیگر از مشکالت حرفه خبرنگاری 
عنوان می کند و ادامه می دهد: در برخی از رسانه ها 
خبرنگاران پاره وقت همســطح سایر خبرنگاران و 
حتی بیشــتر از آن ها کار می کنند اما حقوق آن ها 
بســیار کمتر از خبرنگاران تمام وقت است و هیچ 

مزایایی برای آن ها در نظر گرفته نمی شود.

 حفظشأنوکرامتانسانیخبرنگاران
خبرنگار  رضایــی،  اکــرم 
خبرگــزاری ایرنــا نیز به 
دغدغه ای دیگــر در حرفه 
خبرنگاری اشــاره می کند 
و می گویــد: بســیاری از 

خبرنگاران از درآمد پایین این حرفه و اجحاف هایی 
که از ســوی رســانه ها به آن ها تحمیل می شود 
گالیه می کنند. امــا این همه دغدغه خبرنگاران 
نیســت و بزرگ ترین دغدغه ما رفتار غیراخالقی 
بعضی از مسئوالن نهادها و سازمان ها به ویژه در 
بخش های دولتی است که به خود اجازه می دهند 
شأن و کرامت انسانی خبرنگاران را نادیده گرفته 
و به دلیل اینکه برخی از پرسش های خبرنگاران 
بــه مذاق آن ها خوش نمی آید و پاســخگویی به 
این پرســش ها جایگاه آن ها را به خطر می اندازد، 
به جای پاســخگویی زبان به ناســزا و توهین باز 

می کنند.
وی ادامه می دهد: متأســفانه برخی از مسئوالن 
به خبرنگاران به چشم تهدیدکنندگان مقام خود 
می نگرند کــه در این مواقع اگر حمایت های الزم 
از سوی رســانه صورت نگیرد به طور حتم شأن 

حرفه ای همه خبرنگاران زیر سؤال خواهد رفت. 

 مسئوالنموظفبهپاسخگوییهستند
محمد جندقــی، خبرنگار 
خبرگزاری مهر نیز در این 
خصوص می گوید: رسانه ها 
صدای جامعه و پل ارتباطی 
مردم و مسئوالن محسوب 

می شــوند، با این حال اغلب خبرنگاران از امنیت 
شغلی الزم برخوردار نیستند و مدیران رسانه ها با 
بی توجهی به این مهم نه تنها آینده خبرنگاران بلکه 

آینده حرفه خبرنگاری را نابود می کنند. 
وی ادامــه می دهد: فعالیت جناح های سیاســی 
مختلف در کشــور از دیگر چالش هایی اســت 
که اصحاب رســانه با آن مواجه اند. به طوری که 
اغلب مسئوالن با رسانه هایی که دیدگاه سیاسی 
مشخصی دارند همکاری نمی کنند، غافل از اینکه 
مســئوالن وظیفه دارند پاسخگوی پرسش های 
خبرنگاران- با هر دیدگاه سیاسی  که دارند- باشند.

اصحاب رسانه در گفت وگو با »قدس« از دغدغه های حرفه ای خود می گویند

خبرنگاری؛ازامنیتشغلیتاحفظکرامتانسانی

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

3000737274
سامانه پیامکی

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

ارسال فرمایید      

یم
سن

: ت
س 

عک

دستچین

اگربخواهمازکیسهخلیفهببخشم...
ایسنا: آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص 
مطالبات و رسیدگی به مسائل رفاهی شرکت پست می گوید: از سال 
گذشته تاکنون حدود ۵۰۰ هزار تومان رفاهیات کارکنان اداره پست 
افزایش داشــته است. اگر بخواهم از کیسه خلیفه ببخشم می توانم 
در وزارتخانه را باز کنم و دستور استخدام ۳۰ هزار نیرو را بدهم اما 

مشکالت زیادی نظیر بیکاری پنهان به وجود می آورد.

میخواستیمبه»قیر«رأیدهیم!
خانه ملت: بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
در خصــوص دلیل انصراف برخی از امضاکننــدگان طرح افزایش 
ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی می گوید: روز جمع آوری امضا 
به اشتباه طرح را امضا کردند؛ چون همان زمان طرح دیگری درباره 
ســهمیه قیر مطرح بود و برخی نمایندگان از جمله بنده به اشتباه 

طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی را امضا کردیم.

آموزشوپرورشگرانادارهمیشود
ایسنا: سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: 
پــس از گفتن این حرف در تلویزیون کــه آموزش و پرورش گران 
اداره می شود، عده ای گفتند بنده معتقد به خصوصی سازی مدارس 
هستم در صورتی که معتقدم آموزش و پرورش با رویه کنونی گران 
اداره می شود؛ 12هزار و ۹۰۰ ساعت تقویم آموزشی از اول ابتدایی تا 
دوازدهم وجود دارد در صورتی که استاندارد آن 8هزار ساعت است.

بهوکالتهمتمیزنند
تسنیم: عیسی امینی، رئیس کانون وکال گفت: شخصی را به عنوان 
اقتصاددان معرفی می کنند که در مورد نهاد پزشکی صحبت می کند 
و دیگری را به عنوان سیاست دان معرفی می کنند و علیه نهاد وکالت 
حرف می زند. کســانی که به ما تهمت انحصارطلبی و دارایی های 
نجومی می زنند خودشان چند جا پست مشاوره و مؤسسه حقوقی 

غیرمجاز دارند و حقوق ماهیانه شان باالی ۵۰ میلیون تومان است.

خریدبیدلیل»امآرآی«
آنا: محمدجواد جمالی نوبندگانی، نایب  رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت  خارجی مجلس می گوید: در برنامه عصر جدید مجری 
درباره دستگاه ام آرآی بیمارستان مفید حرف می زند؛ چه  کسی گفته 
در هر بیمارستانی باید یک آم  آر  آی باشد، بعدش هم می بینید وزیر 
بهداشت تسلیم می شود و با پرداخت هزینه موافقت می کند! تحقیق 

کنید چقدر از این ام  آرآی هایی که دریافت شده دلیل داشته است.

اگربهمعتادانشناسنامهمیدادیم...
میزان: عبدالرحمان رستمیان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 
تهران به روش های کشــور های مختلف برای مبارزه با اعتیاد اشاره 
می کند و می گوید: معتادان در کشور ها شناسنامه دارند و به مراکز 
معرفی می شوند تا برای تهیه مواد به سراغ قاچاقچیان نروند. اگر این 
روش در کشــور ما هم اجرا می شد اکنون به جای ۳میلیون معتاد 

۳هزار معتاد داشتیم. 

قانونیبرایصدورگواهینامهموتورسیکلتبانواننداریم
آنا: سخنگوی نیروی انتظامی درباره حاشیه های صدور گواهینامه 
موتورسیکلت برای بانوان پیش آمده است، گفت: قانونی درباره صدور 
گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نداریم. احمد نوریان افزود: در 
این مورد خاص قانونی نداریــم. باید مراجع مرتبط این موضوع را 
بررسی کنند و اگر به نتیجه رسیدند که صدور گواهینامه برای بانوان 

موتورسوار الزم است، پلیس نیز براساس قانون اقدام خواهد کرد.

رشتههایبدونشغلراکممیکنیم
مهر: وزیر علــوم از کاهش ظرفیت پذیرش رشــته هایی که 

دانش آموختگان آن ها اشتغال ندارند، خبر داد.
منصور غالمی گفت: همین اتفاق برای رشته هایی که به لحاظ 
شــرایط زمانی قدیمی شــده و دانش آموختگان آن ها کارایی 
ندارند انجام شود. این رشته ها با یکدیگر تلفیق شده و از آن ها 

رشته های بین رشته ای ایجاد می شود.

تلویزیونخودراخاموشکنید
ایسنا: کیانوش جهانپور، مدیــر روابط عمومی وزارت بهداشت در 
یادداشــتی در خصوص پخش سریال بوی باران گفت: توصیه بنده 
این است که در ساعات و شب های پخش این سریال، خیلی راحت 
تلویزیــون خود را خاموش کنید و روان خــود و خانواده را از خرده 
شیشه ها و خط و خش متعدد و مکرری که بر آینه صاف روح و روان 

و حتی سالمت جسم و جان شما می کشد، نجات دهید.

زیارت

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت خبر داد
 ایجاد تونل سرما 

در عرفات و منا برای حجاج
 ایسنا   رئیــس مرکز پزشکی حج و زیارت از 
گسترش تونل هوای سرد در عرفات و منا خبر 

داد.
محمدتقی حلی ساز درباره تمهیداتی که برای 
جلوگیری از گرمازدگی حجاج ایرانی در عرفات 
و منا پیش بینی شده گفت: امسال تونل هوای 
ســرد را در عرفات و منا گســترش دادیم، در 
سال های پیش نیز این امکان را برای جلوگیری 
از گرمازدگی زائران خانه خدا داشتیم اما امسال 

این امکانات را افزایش دادیم.
وی بــا بیان اینکه طبق پیش بینی ها در روزی 
که زائران برای مراســم رمی جمرات می روند، 
احتمال گرمازدگــی آنان وجود دارد، گفت: در 
هنگام پیاده روی در منا نیز با توجه به طوالنی 
بودن مسافت ممکن است برخی از حجاج دچار 
مشکل شوند که در این خصوص نیز هشدارها 
و آموزش هــای الزم بــه زائران داده شــده  و 

امکاناتمان را نیز به کار گرفته ایم.

 آموزش

رئیس سازمان سنجش تشریح کرد
 تالش برای عکس گرفتن

 از سؤال های کنکور
 ایلنا  رئیس سازمان ســنجش آموزش درباره 
مقابله با متخلفانی که سعی بر انتشار سؤال های 
کنکور داشتند، گفت: در همکاری ها و حفاظت های 
شــش هفت ماهه با نهادهای امنیتی و اطالعاتی 
بسیاری از متخلفان پیش و حین آزمون شناسایی 

و دستگیر شدند.
ابراهیم خدایی گفت: افرادی ســعی داشتند به 
داخل محل جلســه بروند و از سؤال های کنکور 
عکس بگیرند و به بیرون ارسال کنند. عده ای هم 
بیرون نشسته بودند تا سؤال ها را حل و از طریق 

تلگرام یا دیگر نرم افزارها منتشر کنند.
وی  در ادامــه در خصوص چگونگــی مقابله با 
سوءاستفاده کنندگان از انتخاب رشته داوطلبان 
نیز گفت: نرم افزاری را طراحی کردیم تا داوطلبان 
تنها بــا پرداخت ۷ هــزار و ۵۰۰ تومان انتخاب 
رشــته کنند و برای انتخاب رشته  به سودجویان 
ارقام نجومی پرداخت نکنند. این هزینه وارد خزانه 
دولت می شود و وارد سازمان سنجش نخواهد شد.

محیط زیست

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
جریمه های شکارچیان غیرمجاز 

را به محیط زیست نمی دهند
 خانه ملت  عبــاس پاپــی زاده، نایب رئیس 
کمیســیون کشــاورزی مجلس گفت: معافیت 
ســازمان محیط زیســت از پرداخت هزینه های 
دادرسی موجب می شود این ســازمان با انگیزه 
بیشتری به وظایف ذاتی خود عمل کند تا کمبود 
اعتبار مانع طرح شکایت علیه متخلفان نشود. وی 
با اشاره به تبصره سه الیحه نحوه پرداخت هزینه 
دادرسی دســتگاه های اجرایی، موضوع معافیت 
سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت تمام 
هزینه های دادرسی، گفت: کمبود شدید بودجه 
و کمبود نیروی انسانی دو مشکل بزرگ سازمان 

حفاظت محیط زیست است.
پاپــی زاده گفت: جریمه هایی که از شــکارچیان 
غیرمجاز دریافت می شود به خزانه واریز می شود 
و امکان پرداخت به سازمان محیط زیست وجود 
نــدارد، از این رو اگر بخشــی از ایــن درآمد در 
اختیار سازمان مربوط قرار می گرفت، بسیاری از 

هزینه های این سازمان تأمین می شد.

خانه و خانواده

یک مدیر مرکز آمار:
 جمعیت کشور 

83 میلیون نفر شد
 تســنیم  مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی 
کار و سرشماری مرکز آمار با اشاره به اینکه 
جمعیت کشــور در ســال ۹۵ افزون بر 8۰ 
میلیون نفر بود، گفت: در سال ۹8 جمعیت 
کشــورمان به حدود 8۳ میلیون نفر رسیده 

است.
علی اکبــر محزون افزود: شــاخص امید به 
زندگی از ۵۹ ســال در اوایل انقالب به ۷4 
سال رســیده که ۷۵/۵ سال برای خانم ها و 

۷2/۵ سال برای آقایان است.
محزون گفت: حــدود 24/6 درصد جمعیت 
زیر 1۵ ســال و 22درصــد یعنی حدود 18 
میلیــون و 26۹ هزار نفــر جمعیت جوانان 
1۵ تا 2۹ ســال و حدود 4۷درصد جمعیت 
کشور میانسال ۳۰ تا 64 ساله و 6/4 درصد 

جمعیت باالی 6۵ سال است.
وی افزود: جمعیت ســالمند باالی 6۰ سال 

کشور 8 میلیون و 2۳1 هزار نفر است.

ارتباطات و فناوری اطالعات

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد
 الزام حضور فعال دستگاه ها 

در شبکه ملی اطالعات
 ایســنا   معاون وزیر ارتباطــات گفت: همه 
دستگاه ها موظف هستند تا خدماتشان را بر بستر 
شبکه ملی اطالعات و به صورت الکترونیکی ارائه 
کنند. این موضوع یک تکلیف است و باید به آن 
توجه شود.حسین نعمتی افزود: سوق پیدا کردن 
سازمان ها و نهادهای دولتی به سمت الکترونیکی 
شدن یک قانون است که در برنامه ششم توسعه به 

صراحت بر آن تأکید شده است.
وی افزود: بر اســاس قانــون، مدیریت خدمات 
کشــوری باید در همــه دســتگاه ها  به صورت 
الکترونیکی شــود. مدیرعامل شرکت ملی پست 
اضافه کرد:  در همین راستا سعی کردیم زیرساخت 
و امکانات الزم را برای اســتفاده مردم از خدمات 

الکترونیکی در شرکت پست فراهم کنیم.
نعمتی گفت: به نظر می رســد با توجه به اینکه 
بسیاری از خدمات به صورت الکترونیکی در کشور 
ارائه می شود مردم در دوره جدید استقبال بیشتری 

از خدمات و سرویس های الکترونیکی کنند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر علی اصغر محکی/ روزنامه نگار و استاد دانشگاه 
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روزنامـه صبـح ایـران

 والیت شرط حداقلی تشکیل حکومت اسالمی است   معارف: اگر والیت را در یک حکومت اثبات کردید، حکومت اسالمی است. حتی موضوع عدالت نمی تواند شاخصی برای اسالمی بودن حکومت 
باشد؛ چرا که در زمان خلیفه سوم که بیشترین حجم بی عدالتی را شاهد بودیم جنگی رخ نداد و فقط شورش شکل گرفت ولی در زمان امیرالمؤمنین)ع( سه جنگ توسط مسلمانان علیه ایشان رخ داد. در سطح 

تحلیل عامیانه به هیچ عنوان عدالت نمی تواند شاخصه حکومت اسالمی باشد. شرط حداقلی ایمان در حکومت، والیت است که ما در زمان غیبت، والیت فقیه را تعریف کرده ایم.
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یا  اسالمی  فاطمی نژاد   محسن  معارف/   
غیراسالمی بودن حکومت و نظام، سؤالی است که 
هر از چندگاهی و پس از پدیدار شدن بحران های 
مختلف اجتماعی و اقتصادی یا تحت تأثیر شبهات 
سیاسی در فضای افکار عمومی پرسیده می شود. 
رسیدن به فهمی مشترک از این مسئله موضوع 
بحث تشکل های انقالبی حوزه علمیه خراسان در 
آنچه می خوانید  بود.  اقامه«  معرفتی »عصر  دوره 
گفتار حجت االسالم دکتر حسین سوزنچی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع( در همین جلسه 

با عنوان »معیار حکومت اسالمی« است.

 امام معصوم)ع( 
با کدام شاخصه حکومت می کند؟

برخی انتظار دارند چند شاخصه را بگوییم تا افراد 
بر اساس آن به این نتیجه برسند که آیا حکومت ما 
اسالمی است یا خیر؟ به نظرم اول از همه باید خود 
پرسش را درست بفهمیم تا دچار تخیالتی که امروز 
در مورد اسالمی بودن حکومت دامنگیرمان شده، 
نشویم. به این منظور اول از همه باید ببینیم معنای 
اسالمی بودن انســان و تعریف ما از یک مسلمان 
چیست؟ بعد به این بپردازیم که اسالم مقصد است یا 
مسیر ؟ تلقی ما از اسالم یک تلقی پویاست یا ایستا؟ 
اگر ایمان به معنای به مقصد رسیدن باشد گفتن 
جمله »یا ایها الذین آمنوا« بی معنی اســت. در آیه 
دیگری خداوند می فرماید که »قد تبین الرشد من 
الغی« و تعبیر رشــد برای دین به کار رفته و دین 
صرفاً یک مقصد نیست. آیا مسلمان بودن به معنای 
گناه نکردن و اشــتباه نکردن است یا نه، مسلمان 
بودن یک مسئله ذومراتب است که یکی از مراتب 
آن گناه نکردن است؟ روایت داریم که ابوذر در پله 
نهم و ســلمان فارسی در پله دهم ایمان است و در 
همیــن حال اگر ابوذر بفهمد چه در دل ســلمان 
می گذرد، او را می کشــد؛ چراکه نمی تواند ایمانی 
را که در دل ســلمان می گــذرد تحلیل کند. پس 
مسلمان بودن مراتب دارد. همین مسئله در مورد 
حکومت نیز وجود دارد و این پرسش مطرح است 
که امام معصــوم)ع( در زمان حکومت خود با چه 
شــاخصه ای حکومت می کند؟ با عصمت خود؟ با 
علــم غیبش؟ یا با عدالتش؟ خود امام با علم غیب 
حکومت می کرد یا نه به نحوی حکومت می کرد که 

خودش نیز بگوید اشتباه کردم؟ در نهج البالغه نیز 
آمده که امام پس از انتصاب فردی می گوید که من 
فکر می کردم تو آدم خوبی هســتی؛ چرا که پدرت 
آدم خوبــی بود و نمی دانســتم که این گونه عمل 
می کنی و اشــتباه قدم برمی داری. پرسش بعدی 
اینکــه اصحاب حضرت چطور؟ آیا مالک اشــتر و 
بقیه اشتباه اساسی می کردند یا خیر؟ مثالً پس از 
معرفی نماینده حضرت برای حکمیت که با مخالفت 
مردم مواجه شد، مردم خواستار نمایندگی ابوموسی 
اشــعری شــدند که مالک نیز گفت من ضمانت 
می کنم و پس از خرابکاری ابوموسی به اشتباه خود 

معترف شد.

 حکومت اسالمی به مردم فرصت 
اشتباه کردن می دهد

یکی از تصورهای اشــتباه این است که فکر کنیم 
وجود منافق در جامعه معیاری برای اسالمی نبودن 
جامعه اســت. ما در چنین فضای تحلیلی باید به 
دنبال معیارها و شــاخص های حکومت اســالمی 
بگردیم. یکی از نکته های مهم این است که جامعه 
ایمانی منافق پرور است به این معنا که اگر جامعه 
اسالمی داشته باشید، حتماً در آن منافق خواهید 
داشــت و حتی در زمان ظهور و پس از تشــکیل 
حکومت مهدوی نیز همچنان افراد منافق در جامعه 
خواهند بــود. حکومت حضرت علــی)ع( یکی از 
بهترین نمونه ها برای بررسی دینی بودن یا نبودن 
جامعه و حکومت اسالمی است. در این حکومت دو 
شاخصه واقع گرایی و آرمان خواهی به هم آمیخته 
است. معاویه نمونه کامل واقع گرایی محض و خوارج 
نمونه کامل آرمان گرایی محض بودند. دعوای خوارج 
با امیرالمؤمنین)ع( در مورد قبول تصمیم اشــتباه 
خودشان بود. خوارج می گفتند شما اشتباه کردید 
که به حرف ما گوش دادید و اگر ما اشتباهی کردیم 
نباید به حرف ما اعتنایــی می کردید در حالی که 
حضرت علی)ع( فرمودند که من به حرف اشــتباه 
مــردم گوش می دهــم و بابت ایــن موضوع توبه 
نمی کنم. پس افرادی که می گویند مردم اشــتباه 
می کنند و ولی فقیه نباید به تصمیم اشــتباه مردم 
توجه کرده و کار صحیحی را که خودش تشخیص 
می دهد انجام دهد، باید آن هــا را در زمره خوارج 

دسته بندی کرد.

 مسئولیت های ملت
 روی دوش حکومت

حکومت باید دنبال عدالت باشد 
اما آیا همه چیز بر عهده حکومت 
اســت؟ تأمین شغل و پر کردن 
اوقــات فراغــت و تربیت نیز بر 
عهده حکومت اســت؟ این فکر 
اشتباه است که همه مسئولیت ها 
را روی دوش حکومت بگذاریم. 
در بســیاری از زمینه ها وظیفه 

اصلــی بر عهده حکومت نیســت بلکه حکومت 
صرفاً باید مددکار ملت باشد. نظر اشتباهی که در 
ابتــدای انقالب رخ داد این بود که از ترس حاکم 
شــدن جریان لیبرال سرمایه داری، همه وظایف 
روی دوش حکومت گذاشــته شد. در اواخر دهه 
70 در دیدار با دانشــجویان، عده ای نسبت به بر 
زمین ماندن مسئله شوراهای شهر و روستا انتقاد 
کردنــد که رهبری نیز گفتند مــا نباید از ترس 
اســتبداد همه چیز را شــورایی کنیم. به همین 
دلیل اســت ضرری که بعضاً تشــکیل شورا در 
 برخی شهرها و روستاها زد از فوایدش بیشتر بود. 
این قدر از نظام سرمایه داری ترسیدیم که به سوی 
سوسیالیسم حرکت کردیم و همه وظایف را روی 
دوش حکومت ســوار کردیم. به همین دلیل به 
تدریج نگاه مردم از حکومت نگاهی نامعقول شد 

و نگاه سیاســی بر امر اجتماعی 
غلبه کرد. به همین دلیل همه 
چیز رنگ و بوی سیاسی گرفت و 
حاال حتی نسبت به شورای شهر 
نیز نگاه سیاســی شکل گرفته 

است. 

 اسالمی بودن حکومت؛ 
شاخص حداقلی و شاخص 

حداکثری
اگر به شــاخصه های حکومت اسالمی بپردازیم 
باید این نکته را مدنظر داشــته باشــیم که ما به 
شاخصه های حداقلی نیاز داریم؛ چرا که شاخص 
حداکثری تنها امام معصوم)ع( است. خداوند در 
قرآن در اهمیت مسئله اولیاالمر می فرماید که اگر 
موضوعی محل منازعه شما شد، به خدا و رسول 
مراجعه کنید ولی منافقین بیشترین منازعه را با 
پیامبر)ص( داشته و همواره به خدای ذهنی و باب 
میل خود مراجعه می کنند. خداوند معیار بیرون 
رفتن از نفاق را قبــول حکمیت پیامبر یا همان 
اولی االمر در تمام منازعات معرفی می کند. بنابراین 
مهم ترین شــاخصه عبودیت موضوعیت داشتن 
والیت اســت. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم چه 
موقع یک حکومت واقعاً اسالمی شکل می گیرد 
زمانی است که والیت در آن شکل گرفته باشد. اگر 

والیت را در یک حکومت اثبات کردید، حکومت 
اســالمی اســت. حتی موضوع عدالت نمی تواند 
شاخصی برای اسالمی بودن حکومت باشد؛ چراکه 
در زمان خلیفه سوم که بیشترین حجم بی عدالتی 
را شــاهد بودیم جنگی رخ نداد و فقط شــورش 
شــکل گرفت ولی در زمــان امیرالمؤمنین)ع( 
ســه جنگ توسط مسلمانان علیه ایشان رخ داد. 
در ســطح تحلیل عامیانه به هیچ عنوان عدالت 
نمی تواند شاخصه حکومت اسالمی باشد. شرط 
حداقلی ایمان در حکومت، والیت است که ما در 

زمان غیبت، والیت فقیه را تعریف کرده ایم. 

 عدالت با مشارکت مردم حاصل می شود
یکی از پرســش های بسیار مهم این است که آیا 
عدالت حکومت بر عدالت ولی فقیه تالزم دارد یا 
خیر؟ آیا اگر حکومت عدالت نورزید یعنی حضرت 
علی)ع( عدالت ندارد؟ اگر این را شــاخصه قرار 
دهیم حضرت علی)ع( به واسطه کارگزارانش زیر 
سؤال می رود. مثالً ابن عباس که علم و مدیریت 
خوبی داشت و نماینده حضرت علی)ع( در بصره 
بود، در زمـان اسـتـانـداری خـود بـر بـصـره از 
جـانـب عـــلی)ع( مقداری از بیت المال را برای 
خود گرفت و از آن حضرت جدا شــد و به مکه 
گریخت. ابن عباس همان پاسخ کارگزاران امروز را 
داد که من برای نظام کار کردم و این پول ســهم 
و حق من است. کارگزاران حضرت علی)ع( این 
گونه بودند پس آیا می توان حکومت ایشــان را 
غیراسالمی خواند؟ پس عدالت حکومت تالزم با 

عدالت خوِد ولی فقیه ندارد. 
شــاخص حداقلی ایمان یعنی اسالم واقعی این 
اســت که ولی فقیه در رأس حکومت باشد. البته 
این حکومت باید به ســمت عدالت حرکت کند، 
منتهی ایــن عدالت با مشــارکت مردم حاصل 
می شود و به همین دلیل مشارکت را باید جدی 
گرفت. در ســطح عمل و روابط اجتماعی، هدف 
حکومت اســالمی عدالت است ولی امام، امامت 
می کنــد تا مردم عدالت را محقق کنند نه اینکه 
امام عدالت را محقق کند. به همین دلیل است که 
مشارکت مردم جدی می شود، به تبع آن زمین 
خوردن و اشتباه کردن مردم جدی می شود تا در 

نهایت مردم بتوانند عدالت را محقق کنند. 

حجت االسالم دکتر حسین سوزنچی در دوره معرفتی »عصر اقامه«:

در حکومت اسالمی، عدالت با مشارکت مردم محقق می شود

 افزایش مشکالت
نشانه رشد جامعه یا فاصله گرفتن از اسالم؟

به نظرم اگر کســی بخواهــد معنای 
جامعه دینی را بفهمد بهترین منبعی 
کــه می تواند بــه آن مراجعــه کند، 
داســتان بنی اســرائیل در قرآن است. 
هستند  قومی  نخســتین  بنی اسرائیل 
که به پیامبرشــان ایمان آوردند. پیش 
از بنی اســرائیل تنها تنی چند از افراد 
بودند کــه به پیامبران ایمــان می آوردند. چرا خدا این قدر روی مســئله 

بنی اسرائیل در قرآن مانور می دهد. 
جالب اســت که بهترین قوم و بدترین آن ها در قرآن بنی اسرائیل هستند. 
در همین راســتا جامعه دینی می تواند باالترین و پایین ترین رتبه را داشته 
باشد. پرسش اساسی که مطرح می شــود این است که با استقرار حکومت 
دینی مشــکالت کمتر می شود یا بیشــتر؟ اگر ذهنیت شما این است که با 
آمدن حکومت دینی مشکالت کمتر می شود این یعنی شما قرآن را به دقت 
نخوانده اید. داستان خود حکومت پیامبر اسالم)ص( و ماجرای تعرب پس از 

هجرت نیز حائز نکات بسیار خوبی در همین مورد است.
می دانیم که یکی از گناهان کبیره تعرب پس از هجرت اســت به این معنا 
که فردی این قدر در مدینه به واســطه مشکالت جامعه دینی به او سخت 
می گذرد که تصمیم می گیرد بی خیال ایمانش شــده و راه بادیه نشــینی را 
در پیش گیرد. مثال دیگری می زنم و آن اینکه با رشد علمی آیا مجهوالت 
و مشــکالت آدم بیشتر می شــود یا کمتر؟ هر چقدر علم شما باالتر برود، 
تصاعدی مجهوالت شما بیشــتر می شود. به ازای یاد گرفتن هر واحد علم 
برای شــما 100 واحد پرسش پیش می آید. پس حاال که رشد علمی برای 
شــما حاصل شد، مجهوالت ما بیشتر می شود یا کمتر؟ بنابراین رشد با باال 

گرفتن مشکالت گره خورده است. 
یکی از مشــکالت ما این اســت که عالمت دینی شدن جامعه را به کمیت 
مشــکالت گره می زنیم. جامعه دینی چون عمیق تر است، دشواری های آن 
بیشتر شــده است. خیلی مهم است که هر چه ما باالتر می رویم وارد افقی 
می شــویم که مشکالت در آن افق بیشتر اســت. اوِل نفهمیدن اسالم این 
است که افزایش مشــکالت جامعه در یک حکومت دینی را عالمت فاصله 
گرفتن از اســالم بدانیم. تلقی از اسالمی بودن حکومت این نیست که همه 
چیز گل و بلبل بشــود. البته این گونه نیز نباید برداشــت کرد که افزایش 

مشکالت، نشانه دینی شدن جامعه است. 
ِریَقِة َلَْســَقْیناُهْم ماًء َغَدقاً، لَِنْفِتَنُهْم  طبق آیات »َو أَْن لَِو اْســَتقاُموا َعلَی الَطّ
فِیِه َو َمْن یُْعِرْض َعْن ِذْکِر َربِِّه یَْســُلْکُه َعذاباً َصَعداً« در سوره جن در صورت 
مقاومت اهل ایمان تنها رفاه حاصل نمی شــود بلکه در عین آن زمینه برای 
آزمایش مردم در فتنه ها مهیا و مشکالت بیشتر می شود. بر اساس این آیات 
اگر امت اسالمی در مسیر رشد خود کم بیاورد، خیلی بدتر از امت های دیگر 

عذاب خواهد شد. 
همین شــد که جامعه کوفه که در جنگ جمــل و صفین در کنار علی)ع( 
بودند، چون در این مســیر کم آوردند، حســین بن علی)ع( را کشتند و بر 

پایه آیات قرآن مبتال به عذاب تصاعدی شدند.
 پیامبر)ص( فرمودند آیه »فاســتقم کما امرت و مــن تاب معک« مرا پیر 
کــرد؛ چرا مرا و همراهانم را به اســتقامت می خواند در حالی که همراهان 
من تحمل نمی کنند. در سوره عصر نیز خداوند می فرماید که ایمان آوردن 
و عمل صالح برای ســعادتمندی کافی نیســت و به همین دلیل به حق و 
صبر ایــن جامعه را دعوت می کند. در حالی که توصیه به صبر و حق خود 
عمل صالح اســت ولی چون موضوعیت دارند خداوند از این جهت آن ها را 
مســتقاًل مورد تأکید قرار می دهد. پس نباید این گونه فکر کرد که با دینی 
شدن جامعه مشــکالت برطرف می شود بلکه در برابر مشکالت باید صبر و 

مقاومت نشان داد.

حکومت حضرت 
علی)ع( یکی از 
بهترین نمونه ها 

برای بررسی دینی 
بودن یا نبودن 

جامعه و حکومت 
اسالمی است

بــــــــرش

معارف
دیدگاه

annotation@qudsonline.ir
 حجت االسالم دکتر حسین سوزنچی

آگهی تغییرات شرکت تولیدی فیدار شیمی پارس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59706 و شناسه ملی 14006260711

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی م��ورخ 1398,04,10 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدی��ره به قرار ذیل 
برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند: جواد نیش��ابوری حس��ین پور با کد ملی 0933299532 رضا نیشابوری حسین پور با کد ملی 
0933685629 جعفرنیشابوری حسین پور با کد ملی 0933468938 و حسین نیشابوری حسین پور با کد ملی 0920917062 - خانم 
مریم کاظمی زنجانی لطف آبادی به ش��ماره ملی 0944746081 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی فروغی ترش��یز به ش��ماره ملی 

0936390281 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556225(
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 آگهی تغییرات شرکت خوش ییالق شاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25992 و شناسه ملی 10380414052
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,04,04 و براب��ر نامه ش��ماره 982,128,6000م��ورخ 1398,4,26اداره کل میراث 
فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای امیر نعمت ا     هلل طائفی ش��اندیز به 
ش��ماره ملی 0941800326 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل- خانم شمسی مطهری به شماره ملی 1376894149 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره -خانم هدا تقی زاده طوس��ی به ش��ماره ملی 0939808617 به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 
2 س��ال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور رس��می و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556227(
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آگهی تغییرات شرکت فرش سیرمان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12042 و شناسه ملی 10380277366
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,04,16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آق��ای محم��د حس��ن مزدس��تان باش��ماره ملی0859240606به س��مت رئیس هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل آقای محمد رضا مزدس��تان با ش��ماره 
ملی0859369544به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی مزدس��تان با ش��ماره ملی0653165171 به سمت منشی هیئت مدیره برای 
مدت دوس��ال انتخاب گردیدند. امضای اوراق و اس��ناد تعهدآور وچکها و بروات وس��فته ها و اسناد وسایر اسناد تعهد آور شرکت با مدیرعامل 
ویکی از اعضای هیئت مدیره با مهر ش��رکت ودرمورد مکاتبات عادی امضای مدیرعامل ویا اش��خاص مجاز از طرف وی معتبر می باش��د. - کلیه 

اختیارات مندرج در ماده 39اساسنامه باستثنای بند23به مدیر عامل تفویض گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556230(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9106 و شناسه ملی 10380248591

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,06,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم شهین تیماج چی به شماره ملی 0931940257 
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمود نقیب زاده به شماره ملی5629765671 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم 
ظریف پور حس��ینعلی یزدی به ش��ماره ملی3620945063 به عنوان مدیرعامل برای دو سال انتخاب گریدند. کلیه اسناد و مدارک 
و چکهای صادره و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و 

مکاتبات و اسناد عادی منفردا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556253(
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 آگهی تغییرات شرکت خوش ییالق شاندیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25992 و شناسه ملی 10380414052
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1398,04,04 و برابر نامه ش��ماره 982,128,6000م��ورخ 1398,4,26اداره کل میراث 
فرهنگی،صنای��ع دس��تی و گردش��گری اس��تان خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - آق��ای امیر نعمت ا      هلل طائفی ش��اندیز به ش��ماره 
ملی0941800326 و خانم شمس��ی مطهری به ش��ماره ملی1376894149 و خانم هدا تقی زاده طوسی به شماره ملی0939808617به سمت اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند. خانم بی بی مریم هوش��یار امامی به شماره ملی 0938709674 به سمت بازرس اصلی 
و خان��م راحله اش��راقی به ش��ماره ملی 0071750819 به س��مت بازرس علی البدل ش��رکت برای مدت یک س��ال مالی تعیی��ن گردیدند.روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556262(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی رضوی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 68474 و شناسه 

ملی 10380127747
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1398,04,04 
تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : -1موسس��ه 
حسابرس��ی مفید راهبر ب��ه عنوان بازرس 
اصلی ش��رکت برای س��ال مال��ی منتهی به 
98,9,30 انتخاب گردید. -2 روزنامه قدس 
به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج 
آگهی های شرکت برای سال 1398 انتخاب 

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

)556264(
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آگهی تغییرات شرکت ره گستر دوردانه سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23507 و شناسه ملی 10380389578
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,06,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -مواردی ذیل به موضوع ش��رکت 
الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ارائه کلیه فعالیت های معدنی وصنعتی در زمینه اکتشاف واستخراج و بهره 
ب��رداری مع��ادن بجز نفت و گاز وفرآوری کلیه مواد معدنی بصورت کانی وغیر کانی و س��ایر م��واد و محصوالتی که از فرآوری مواد 
معدنی اعم از خام و نیمه خام- احداث و راه اندازی کارخانجات وتولید آس��فالت وش��ن وماس��ه- پس از اخذ مجوزهای الزم وثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556290(
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آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید فرش 
آستان قدس رضوی شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 2502 و شناسه ملی 
14003648299

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
سالیانه مورخ 1398,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان 
بازرس قانونی ش��رکت برای س��ال مالی منتهی 
ب��ه 1398,12,29 انتخ��اب گردی��د. ترازنام��ه و 
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397,12,29 
ب��ه تصوی��ب رس��ید. روزنامه قدس ب��ه عنوان 
روزنام��ه کثیر االنتش��ار جه��ت درج آگهی های 

شرکت برای سال 1398 انتخاب گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)556293(
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آگهی تغییرات شرکت فرش سیرمان خراسان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 12042 و شناسه ملی 10380277366

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی م��ورخ 1397,04,16 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج               
آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. - آقای جواد اصغری نمدانی به س��مت بازرس اصلی و آقای کاظم عاقلی فر به س��مت بازرس علی البدل 
برای مدت یکس��ال مالی انتخاب ش��دند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدحسن مزدستان باشماره ملی 
0859240606 مرتضی مزدستان باشماره ملی0653165171و محمدرضا مزدستان باشماره ملی0859369544 برای مدت دو سال انتخاب 

شدند. - ترازنامه وحساب سود وزیان مالی منتهی به1396,12,30 به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556199(

آگهی تغییرات ش�رکت س�پهر فدک 
کوث�ر ش�رکت س�هامی خ�اص ب�ه 
ش�ماره ثبت 40826 و شناسه ملی 

10380566735
مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
1398,02,26 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ 
ش��د : 1 - ص��ورت های مال��ی منتهی 
ب��ه 1394,12,29و 1395,12,30 م��ورد 

تصویب قرار گرفت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)556217(

س
,9
80
61
36

آگه�ی تغییرات ش�رکت مهندس�ین 
مشاور وراز شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 6297 
و شناسه ملی 10380221159

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
س��الیانه مورخ 1398,04,18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : - صورته��ای مال��ی منتهی ب��ه 1397,12,29 
مورد تصویب قرار گرفت . لیال ش��هداد به شماره 
مل��ی 0943366161 ب��ه عن��وان ب��ازرس اصلی و               
علی اصغر خواجویی به شماره ملی 3130823271 
ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال 

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

)556186(

س
,9
80
61
31

آگهی تغییرات شرکت ایراک تجارت 
آری�ان ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 46427 و شناسه ملی 

10380627530
عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ع��ادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1397,08,06 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : مجید محمدنژاد 
با کدملی 0702423981 و حمید محمدنژاد با 
ک��د مل��ی 0702438391 و ارازگلدی قدرتی 
ب��ا کد ملی 2031336657 ب��ه عنوان اعضای 
اصل��ی هیئ��ت مدی��ره ب��رای مدت دوس��ال 

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

)556169(
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آگهی تغییرات شرکت توسعه نفت و گاز رضوی 
سهامی خاص به شماره ثبت 390446 و 

شناسه ملی 10380455051
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1398,04,04 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخاذ ش��د : مؤسس��ه حسابرس��ی مفی��د راهبر 
به ک��د ملی10861836531 به عنوان حس��ابرس 
مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 
منتهی به 1398,12,29 انتخاب گردید. ترازنامه 
وحساب س��ود و زیان برای سال مالی منتهی به 
1397,12,29 به تصویب رس��ید . روزنامه قدس 
به عن��وان روزنام��ه کثیراالنتش��ار جه��ت درج 
آگهی های شرکت برای سال 1398 انتخاب شد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت              
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )560249(
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

پیوند رسانه و نهاد علم برای نشر معارف دینی  معارف: در آستانه روز خبرنگار، روز گذشته جمعی از مدیران، استادان و دانشجویان برتر دانشگاه شهید مطهری مشهد با حضور در تحریریه قدس، 
درباره اولویت ها و موضوعات مورد بحث در صفحات معارف این روزنامه با اعضای تحریریه به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند. در این نشست کوتاه ضمن برشمردن ظرفیت ها و مزیت های نسبی روزنامه قدس 

برای نشر معارف مکتب اهل بیت)ع( و بررسی مسائل انقالب اسالمی، بر ضرورت تعامل مراکز حوزوی و دانشگاهی با رسانه تأکید شد.

آیت اهلل شب زنده دار در نشست صمیمی با نخبگان 
و مستعدان برتر حوزه علمیه خراسان عنوان کرد

2 رکن اساسی برای موفقیت در علم اندوزی
حوزه: عضو فقهای شورای نگهبان گفت: 
ل  حضرت حجت)عج( در عبارت »َو تَفَضّ
َعلَــی الُعلَماء بالُزّهــد و الَنّصیحة و َعلَی 
الُمَتَعلِّمین بالُجهِد َو الَرّغَبة« جهد و رغبت 
را به عنوان دو رکن اساســی در مسیر راه 

دانش پژوهان و علم اندوزان ذکر می کنند.
آیت اهلل شب زنده دار، در نشست صمیمی 

با نخبگان و مســتعدان برتر حوزه علمیه خراســان خطاب به آنان، با بیان اینکه شما 
در مجاورت مضجع نورانی علی بن موســی الرضا)ع( اشــتغال به تحصیل دارید که این 
افتخار بزرگی به حســاب می آید، گفت: البته باید بدانید که در راه پیشرفت و ارتقای 
علمی تنها استعداد و برتر بودن کفایت نمی کند، بلکه کسب و دریافت عوامل دیگری 
اَعِة َو بُْعَد الَْمْعِصَیِة«  نیز ضرورت دارد. وی با اشــاره به عبارت »اللُهــَمّ اْرُزْقَنا تَْوفِیَق الَطّ
از حضرت حجت)عج(، بیان کرد: حضــرت در این دعا برای اصناف مختلف، دعاهای 
متفاوتی می فرمایند؛ آن طور که برای علما و دانش پژوهان جهد و رغبت طلب می کنند 
و شما هر دو منزلت را دارید، یعنی از جمله علما و متعلمین بوده و به واقع مشمول این 

دعای حضرت قرار گرفته اید.
عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: برای تعالی دانش پژوه، استعداد برتر و حافظه قوی، 
استادان ماهر و زبردست، کتاب های آموزشی برجسته و برخورداری از نعمت سالمتی 
جسمانی، همه به عنوان شرایط مورد نیاز به حساب می آیند، اما حضرت حجت)عج( 
ل َعلَی  چند چیز را منوط به موفقیت در امور می دانند که این عوامل در عبارت »َو تَفَضّ
الُعلَماء بالُزّهد و الَنّصیحة و َعلَی الُمَتَعلِّمین بالُجهِد َو الَرّغَبه« آمده و نشان می دهد اگر 
همه اجزا بر پایه این ارکان باشند، موفقیت حاصل می شود. آیت اهلل شب زنده دار با بیان 
اینکه گاهی خصوصیات ظاهری و طرز بیان افراد نیز دخالت دارند، اما حضرت این دو 
یعنی زهد و نصیحت از یک ســو و جهد و رغبت از سوی دیگر را برای موفقیت عامل 
ضروری می دانند، بیان کرد: از این دعا می توان به شایستگی راز و رمز موفقیت دانش پژوه 

را استنباط کرد، طوری که اگر این ارکان نباشند آن موفقیت حاصل نمی شود.

 بزرگان حوزه در برنامه ریزی »اندیشیدن« را در نظر داشته باشند
عضو فقهای شــورای نگهبان با اشــاره به ضرورت وجود جهد و رغبت در یک نخبه و 
مستعد برتر عنوان کرد: مزه شیرین طلبگی نیز با درک همین رغبت و عالقه مندی به 
هدف در مسیر دستیابی به قله های معنویت و تهذیب بدست می آید؛ در غیر این صورت 
حتی اگر آن روحانی از جمله اعلم علما باشد، اما جذبه معنوی بین او و خدای متعال 
برقرار نشده و خداترسی در وجود او نهادینه نشده باشد، نمی تواند آن ویژگی ها و ارکان 
خطاب شده را احراز کند. وی خطاب به نخبگان و مستعدان برتر حوزه علمیه خراسان، 
با بیان اینکه شما از امتحانات مختلف عبور کردید، اما بدانید آنچه در اینجا احراز شده 
شرایط غیر رکنی شماست، خاطرنشان کرد: اگر بنا دارید موفق شوید حتماً باید این دو 

رکن یعنی جهد و رغبت را به صورت عالمانه مورد اهتمام قرار دهید.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه آنچه در حوزه های علمیه به ما آموزش 
داده اند و در مراکز دیگر کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اندیشیدن است، افزود: بزرگان 
برنامه ریز حوزه حتماً در برنامه ریزی ها جهات مختلف اندیشیدن را درنظر داشته باشند. 
عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه با تأکید مضاعف بر مسئله مباحثه و پیش مطالعه، 
عنوان کرد: مرحوم میرزا ابراهیم محالتی، چنین می فرموده اســت: طلبه ای که بدون 

پیش مطالعه وارد درس شود فاسق تلقی می شود، چراکه وقتش را تضییع کرده است.
آیت اهلل شب زنده دار با بیان اینکه حتماً شما رغبتی داشته و دارید که به واسطه آن 
به میدان آمدید، اما نباید بگذارید این رغبت، خاموش و کمرنگ شــود بلکه رو به 
ازدیاد باشــد و به ارزش کارتان توجه داشته باشید، ابراز کرد: اگر شما خادم علوم، 
آرمان و اهداف امام صادق)ع( و ائمه هدی هســتید، پس باید مسیر را بشناسید و 
بدانید که انسان با اندیشیدن در این مسیر رغبتش فزونی می گیرد. وی با بیان اینکه 
شما نخبگان و مستعدان برتر باید جهد مدبرانه و فقیهانه را اصل اساسی بدانید، ابراز 
کرد: اسالم و مکتب اهل بیت)ع( امروز به سبب جهانی شدن و وسعت زیاد، بیش 
از هر زمانی به علمای فرهیخته و دلداده به معنویت نیاز دارد که باید شرایط رکنی 

و غیررکنی را احراز کنید.

 معارف/مریم احمدی شیروان   شهادت 
محرم  دهم  روز  در  الحسین)ع(  اباعبداهلل 
سال 61 ه .ق، زمینه را برای بازسازی جامعه 
اعتقادات و  اسالمی در سه حوزه اخالق، 
احکام فراهم کرد؛ نهضتی که با پرچمداری 
امام سجاد)ع(، امام باقر)ع( و امام صادق)ع( 
آغاز شد و توسط ائمه پس از ایشان ادامه 
یافت. به مناسبت سالروز شهادت امام محمد 
بن علی)ع( و در گفت وگو با حجت االسالم 
مهدی شریعتی تبار، عضو هیئت مدیره بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
به  امامت آن حضرت پرداختیم.  به عصر 
شرایطی  در  باقر)ع(  حضرت  وی،  اعتقاد 
خاص، جایگاه ممتاز، معنادار و جهت بخشی 

را برای آینده تاریخ بشر و اسالم رقم زدند.

 امام باقر)ع( راوی کربالست
حجت االسالم شریعتی تبار در ابتدای سخن 
و با بیان اینکه امام محمد باقر)ع( شــاهد 
وقایع عاشــورا بود و امروز آنچه از فرهنگ 
عاشورایی و امور معنوی عاشورا در دست 
داریم مدیون مدرســه فکری آن حضرت 
هســتیم، گفت: دوران امامت امام باقر)ع( 
همزمان با پنج تن از خلفای بنی امیه بود؛ 
ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، 
عمر بــن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک و 
هشــام بن عبدالملک. آن ها اقتدار زیادی 
در جهان اســالم داشتند و در زمان آن ها 
فشارهای بسیاری بر شیعیان وارد می شد 
تا حدی که سبب شــد امام باقر)ع( برای 
پاســداری از خون هواداران اهل بیت)ع( 

تقیه در پیش بگیرد. 
عضــو هیئت مدیره بنیــاد پژوهش های 
اســالمی آســتان قدس رضــوی بیان 
می کند: امــام باقر)ع( نیــز مانند بقیه 
ائمه)ع( و به عنوان حجت معصوم الهی 
واجد تمــام فضائل انســانی و کماالت 
مانند علم، حلم، شــجاعت، سیاســت، 
مهرورزی به مــردم، هدایتگری و... بود 
تــا جایی که به او لقــب باقرالعلوم داده 
شد؛ یعنی شــکافنده علم ها و دانش ها، 
توسعه بخش علوم و دانش، غواص دریای 

علم و معرفت. ملقب شــدن به این لقب 
حاکی از ظرفیت و وســعت گستردگی 

دانش آن حضرت است.
این پژوهشــگر دینی عنوان می کند: امام 
باقــر)ع( در بُعد فرهنگی و علمی، حقایق 
و معارف دین را در حوزه های فقه، اصول، 
کالم، حدیث، تفسیر و سایر علوم و معارف 
الهی و اسالمی بیان کرد و سخنان بسیاری 
از ایشان در این زمینه ها به دست ما رسیده 
اســت؛ البته کار امام باقــر)ع( تنها امور 
فرهنگی و علمی نبود و موارد سیاســی و 
نیز مبارزه با فرقه های انحرافی را نیز شامل 
می شــد. در آن زمان فرقه های مختلفی 
همچون خوارج، جبریه و مفّوضه )اشاعره 
و معتزله( و ُغالت ظهــور کرده بودند که 
همگی مورد حمایت حاکمان فاســد قرار 
داشتند؛ امام و شــاگردان ایشان در برابر 
این گونه مکاتب منحرف ایستادگی کرده 
و به نشــر و تبیین مکتب اهل بیت)ع( در 

جامعه پرداختند.

 عصر شکوفایی تمدن اسالمی
او درباره عصــر زندگی امام پنجم توضیح 
می دهد: براســاس آنچه از منابع معتبر به 
دست ما رسیده، دوران زندگی امام باقر)ع( 
بیشتر در شهر مدینه و به نشر معارف دینی 
و ارشاد شیعیان و تربیت شاگردان گذشت. 
در آن زمان و در دهه هــای آخر قرن اول 

و دهه هــای اول و دوم قــرن دوم هجری 
زمان ظهور فقهای بــزرگ به خصوص در 
مدینه بود. در ایــن دوران و به ویژه پس از 
خالفت عمر بن عبدالعزیز، مســلمانان که 
از فتوحات خارجــی و جنگ های داخلی 
تــا حدودی فراغت یافته بودند، از اطراف و 
اکناف سرزمین های اسالمی برای آموختن 
احکام الهی و فقه اسالمی به مدینه که شهر 
حضرت رسول)ص( و تابعان بود، می رفتند.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان می کند: این 
دوران، زمان شــکوفایی فقه، حدیث، علم 
و تمدن اســالمی بود که دانش و معرفت 
امام باقر)ع( و فرزنــد او امام صادق)ع( بر 
همه آشــکار شد. بر اساس همان تالش ها 
بود که اصول و مبانی کالم، فقه و ســایر 
معارف دینی شــیعه توســط این دو امام 
تدوین و توســط راویان و شاگردان ایشان 
به عالم پراکنده شد. بسیاری از مجتهدان 
و مؤسسان مذاهب فقهی دیگر نیز از این 
دو امام فیض برده اند و به همین دلیل، رایج 
شدن لقب باقر برای امام پنجم لقبی کاماًل 

علمی و پُر معنی است.

 تحکیم بنیادهای تفکر شیعی
شــریعتی تبار می افزاید: امام باقر)ع( در 
مدینه از تحکیم بنیادهای تفکر شــیعی 
لحظه ای غافل نبود و با برنامه ریزی دقیق 
و حساب شــده به رهبــری تفکر امامیه 

امامــت می پرداخت.  پیروان مســیر  و 
حضــرت در بیانات خود از کالم خداوند 
شــاهد می آورد و می فرمود: هر مطلبی 
مطرح کردم، بپرســید در کجای قرآن 
اســت تا آیه اش را مشــخص کنم. در 
زمینه پویایی جلســات هم روایت بسیار 
است؛ به  طور نمونه عبداهلل بن عطاء که 
از دانشــمندان بزرگ جهان اســالم در 
عصر امــام پنجم بــود، می گوید: هرگز 
مشاهیر مســلمان را در هیچ محفلی به 
اندازه محفل محمدبــن علی)ع( از نظر 
علمی حقیر ندیدم. حکم بن عیینه را که 
در علم و فقه مشهور آفاق بود، دیدم که 
در خدمت امام چون کودکی زانوی ادب 
بر زمین زده، شــیفته و مجذوب کالم و 

شخصیت او شده بود.
او یادآور می شود: شخصیت 
امام)ع( نه تنها در نظر اهل 
تشــیع ممتاز اســت بلکه 
در منظر دانشــمندان اهل 
سنت نیز شخصیت یگانه ای 
دارد. در ایــن زمینه روایات 
اما  دارد؛  وجــود  متعددی 
می توان  نمونــه  عنوان  به 
ابــن حجر  به روایتــی از 
که  کــرد  اشــاره  هیتمی 
گفته است: ابوجعفر محمد 
باقر به انــدازه ای گنج های 
پنهان علوم، حقایق احکام 
و حکمت هــا و لطایــف را 
آشــکار نموده کــه جز بر 
عناصــر بی بصیــرت یا بد 
نیت، پوشــیده نیست و از 
را  همین روســت که وی 

باقرالعلــوم و جامع آن و برپاکننده پرچم 
دانش خوانده اند؛ اســاس اســالم مرهون 
تالش علمی امام باقر)ع( است. اگر او موارد 
را برای جامعه خــود و اجتماعات پس از 
خود قابل فهم نمی کرد امروز در استنباط 
و برداشــت مفاهیم دیــن اختالف وجود 
داشت. بدون قیام علمی امام باقر)ع( هیچ 

حقیقتی از دین قابل انتشار نبود.

jگفت وگو با حجت االسالم شریعتی تبار به مناسبت سالروز شهادت حضرت باقرالعلوم

آیت اهلل علیرضا اعرافی قیام علمی امام باقرj ضامن حفظ حقیقت دین
در دیدار جمعی از فعاالن رسانه ای حوزه:
رسانه ها نرم افزار تمدن و انقالب 
اسالمی را فراوری و عرضه کنند

رسا: مسئولیت انســان ها تابعی از چند عنصر 
و عامل اســت؛ این عناصر شامل علم و آگاهی، 
قــدرت و توانایی ها و برد حرکــت و اقدام افراد 
می شــود و حجم و دامنه مســئولیت را تعیین 
می کند. حجم اطالعات و اخباری که در زمینه 
دیــن و حوزه وجــود دارد، منزلــت حوزوی و 
انتظــاری که از جایگاه های حــوزوی می رود و 
برد کار تعیین کننده مسئولیت حوزویان است. 
ما در عصر انقالب اســالمی رســالت سنگین 
و دو چندانــی بر عهده داریــم؛ در جهانی قرار 
داریم که در پشــت صحنه نرم افزار اداره جهان، 
علوم انسانی و اجتماعی و دانش های تولید شده 
در جهان هســتند و روی صحنه، رسانه و خبر 
در قالب هــای گوناگون فعالیت می کنند. جهان 
امروز به وســیله دانش ها با رویکردهای خاص 
اداره می شود و روی صحنه برای مهندسی افکار، 
شبکه های خبری و تحلیلی در اشکال گوناگون 
و با استفاده از فناوری های مختلف وجود دارند، 
یعنی در واقع بر پایه علوم انسانی و با استفاده از 
جریان خبری و تحلیلی جهان را مدیریت کرده 
و افکار را مهندسی و ذائقه سازی می کنند؛ دنیای 
معاصر چند قرن با همین ابزارها مدیریت شده 
است. انقالب اسالمی می خواهد نرم افزارها را به 
لحاظ قالب و شــکلی داشته باشد، اما محتوای 
آن را تغییرات اساســی و تمدنی دهد؛ البته این 
کار ساده نیســت و رسالت جریان خبری بویژه 
رسانه هایی که علقه بیشتری به اندیشه های امام 
و رهبری دارند، ســنگین تر است. جهان با این 
نرم افزارها اداره می شــود و ابزار آن خبر و رسانه 
به معنای جامع و عمیق اســت، قطعاً ابزارهای 
امنیتی، نظامی و سیاسی در دهه های اخیر سهم 
متأخر دارند و سهم نخست، برای حوزه دانشی و 
مهندســی افکار است که از طریق خبر و رسانه 
انجام می شود. انقالب اسالمی می خواهد عالمانه، 
حکیمانه و سنجیده این معادالت را تغییر دهد. 
در عصر امروز رســانه ها بویژه آن هایی که علقه 
دینی، حوزوی، اخالقــی و فرهنگی دارند باید 
نرم افــزار تمدن و انقالب اســالمی را فراوری و 
عرضه کنند، ما در حوزه، این رسالت سنگین را 

بر عهده داریم.
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شماره مزايده: 139804306091000198      تاريخ ثبت: 1398/05/09
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9600384 و 9600385
ــهد اجرائيه تحت كالسه هاى  ــناد رهنى 30266- 30267- 1394/02/13 دفترخانه 94 مش ــتناد اس بانك ملت به اس
9600385- 9600384 در قبال مبلغ 1/161/015/692 ريال (شامل اصل طلب: 1/031/245/239 ريال و خسارت به 
مبلغ 129/770/453 ريال و روزانه از تاريخ 1396/01/20 تا روز مزايده) عليه فاطمه مظلوم خراسانى فرزند محمدتقى 
ــماره ملى 0931412129 و مهدى افخمى  ــهد ش ــنامه 53578 صادره مش ــماره شناس تاريخ تولد 1338/01/01 ش
ــليمانيان فرزند حسين تاريخ تولد 1365/02/09 شماره شناسنامه 6729 صادره مشهد شماره ملى 0945463707  س
ــمى،  ــناد رس صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1396/05/09 و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اس
الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ پالك ثبتى 6873 فرعى از 234 اصلى مفروز 
ــانى فرزند محمدتقى تاريخ  ــهد ملكى فاطمه مظلوم خراس ــده از 1340 فرعى از اصلى مذكور بخش 9 مش و مجزى ش
ــنامه 53578 صادره مشهد شماره ملى 0931412129 به آدرس رضاشهر- خاقانى  ــماره شناس تولد 1338/01/01 ش
2- پ 167- واحد 11 شمال شرقى به مبلغ 4/050/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مشخصات و 

توصيف اجمالى ملك بدين شرح ميباشد:
ــند مالكيت تك برگى ابرازى به شماره 732671 (91/ه) معادل 67/87  ــاحت آپارتمان مورد نظر مطابق تصوير س مس
مترمربع در سمت شمال شرقى طبقه چهارم به انضمام انبارى قطعه يازده تفكيكى به مساحت 2/31 مترمربع مى باشد. 
ــعابات آب، گاز و برق مستقل مى باشد، آپارتمان مورد نظر داراى آسانسور است، نما ساختمان سنگ، سازه اسكلت  انش
ــراميك و كف خوابها موكت،  ــد. كف نشيمن س ــتم گرمايش پكيج و رادياتور مى باش ــتم كولر آبى و سيس فلزى، سيس
ديواره ها نقاشى شده، داراى آشپزخانه اپن با كابينت ام دى اف و داراى حمام و دستشويى مستقل به همراه 2 خواب 

مى باشد. قدمت بنا در حدود 15 سال است.
بنا بر شواهد موجود ملك در زمان بازديد كارشناسى در اختيار مستأجر بوده و با حدود اجمالى مطابقت دارد. انطباق 
ــت. با عنايت به موقعيت جغرافيايى و  ــان امور ثبتى اس دقيق موقعيت ملك با پالك ثبتى در حدود صالحيت كارشناس
مكانى استقرار ملك، حدود اربعه، نوع مصالح مصرفى، كيفيت و قدمت ساخت، نوع سازه، نقشه و مشخصات معاماريب 
ــرايط روز بازار ملك و مسكن و نوسانات چندين ماه گذشته سوابق  ــابه متأثر از ش ــبتاً مش طبقه وقوع، ارزش امالك نس
ــات حاصله و كليه عوامل مؤثر در ارزيابى و صرفنظر از بدهى و ديون احتمالى ملك به كليه مراجع ذيصالح  ــر اطالع ام
ارزش 6 دانگ آپارتمان فوق االشاره (جهت تعيين نرخ پايه مزايده) با موارد پيش گفته معادل 4/050/000/000 ريال 

معادل چهارصد و پنج ميليون تومان ارزيابى و پيشنهاد مى گر دد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد: شماالً: در سه قسمت اول و دوم پنجره و ديوار 
ــمت اول و پنجم و نهم ديوار به اعيان خطيب زاده دوم الى  ــرقاً: در نه قس ــوم ديوار به اعيان 100 فرعى ش به نورگير س
چهارم و ششم الى هشتم پنجره و ديوار به داكت جنوباً: در 5 قسمت اول ديوار مشترك با آپارتمان جنوبى دوم و سوم 
پنجره و ديوار به نورگير شرقى چهارم و پنجم درب و ديوار به سرويس پله غرباً: ديوار مشترك با واحد غربى مشخصات 

منضمات ملك: انبارى قطعه 11 به مساحت 2/31
ملك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مستأجر مى باشد و حدود ملك با واقع تطبيق دارد 
ملك موصوف برابرنامه شماره 139805806091002492 مورخ 1398/05/12 دفتر امالك بازداشتى، فاقد بازداشتى 
ــده در قبال 4/050/000/000 ريال معادل چها رصد و پنج  ــد. مزايده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزيابى ش مى باش
ميليون تومان در روز چهارشنبه مورخه 1398/06/27 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد 
ــنهادى نقداً واگذار  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت ش واق
ــه مزايده روز بعد در همان محل و در ساعت  ــمى مصادف گردد جلس مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رس
ــاير هزينه هاى  ــر اجرايى و حق مزايده و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و س ــد و مبالغ نيم عش مقرر برگزار خواهد ش

قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد. آ- 9806117 آ- م.الف 601
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139804006091000284/1      شماره بايگانى پرونده: 9802421
شماره آگهى ابالغيه: 139803806091000026

تاريخ صدور: 1398/05/14
دفترخانه اسناد رسمى شماره 181 شهر مشهد استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى شماره 139804006091000284 
بكالسه 9802421

ــه فوق  ــماره ملى 0941624609 بدهكار پرونده كالس ــيله به آقاى مهدى يار غيور كريميان فرزند محمد بش بدينوس
ــما شناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر سند  ــت در تاريخ 1398/04/19 آدرس ش كه برابر گزارش مأمور ابالغ پس
ــصد و چهار ميليون و هفتصد  ــما و بانك انصار مبلغ سه ميليارد و شش ــماره 12231- 1396/06/01 بين ش رهنى ش
ــيد كه بر اثر عدم  ــارت تأخير روزانه بدهكار مى باش هزار (3/604/700/000) ريال تا تاريخ 1398/03/25 بانضمام خس
پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء 
مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى 
ــت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به  ــوب اس كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس
پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. ضمناً مورد 
ــماره سى هزار و چهارصد و چهل (30440) فرعى از يكصد و هفتاد و شش (176) اصلى  ــدانگ آپارتمان ش وثيقه شش

بخش ده (10) مشهد مى باشد. آ- 9806118 م.الف 602
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139804006093000393/1
شماره بايگانى پرونده: 9802433

شماره ابالغيه: 139805106093002030
تاريخ صدور: 1398/05/02

آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9802433
ــيله به آقاى سيدحميد بلك آبادى نام پدر: سيدقاسم تاريخ تولد: 1351/04/01 شماره ملى: 0933110774  بدين وس
ــماره  ــتناد قرارداد بانكى ش ــعبه ميدان بار رضوى به اس ــود كه بانك ملى ش ــنامه: 74612 ابالغ مى ش ــماره شناس ش
ــه ميليون و  ــغ 593/657/000 ريال (پانصد و نود و س ــت وصول مبل ــورخ 1397/08/09 جه 6501398271001 م
ششصد و پنجاه و هفت هزار ريال) شامل اصل طلب: 500/000/000 ريال و سود: 55/369/000 ريال و خسارت تأخير 
ــارت تأخير روزانه از تاريخ مذكور به مبلغ 390349  تأديه: 38/288/000 ريال، تا تاريخ 1398/02/04 به انضمام خس
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9802433 در  ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه ش ريال تا روز تس
اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش هاى مورخ 1398/04/23 محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار  بنا به تقاضاى بس
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 

بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9806119 م.الف 603
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001173/1
شماره بايگانى پرونده: 9801833

شماره ابالغيه: 139805106092007770
تاريخ صدور: 1398/05/14

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9801833
بدينوسيله به آقاى رضا محمد على زاده اعالم مى گردد

ــوارى به شماره انتظامى 464 ب 25  ــماره انتظامى 114 ع 26 ايران 32 و 2- خودروى س ــوارى به ش 1- خودروى س
ايران 12 و 3- خودروى سوارى به شماره انتظامى 676 ب 77 ايران 74 و 4- پالك ثبتى 39552 فرعى از 4- اصلى 
بخش 9 و 5- پالك ثبتى 21994 فرعى از 232- اصلى بخش 9 متعلق به شما در قبال طلب خانم كتى فيض اهللا پور 
بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما 

نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9806120 م.الف 604
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001897/1
شماره بايگانى پرونده: 9803027

شماره ابالغيه: 139805106092007758
تاريخ صدور: 1398/05/14

دفترخانه ازدواج شماره 46 و طالق شماره 43 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى: 5210077861  ــين ميرانصارى نام پدر: رحمت اله تاريخ تولد: 1373/12/25 ش ــيله به آقاى حس بدين وس
ــيرى جهت وصول 314 عدد سكه بهار آزادى  ــنامه: 5210077861 ابالغ مى شود كه خانم مليكا اردش ــماره شناس ش
ــماره 29307 دفتر 1396/04/08 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س به اس
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/31 مأمور، محل اقامت شما  ــه 9803027 در اين اداره تش اجرائى به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ــند ش ــرح متن س به ش
ــدت ده روز از تاريخ اين آگهى  ــود و چنانچه ظرف م ــار محلى آگهى مى ش ــى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــه در يك مرتب
ــات اجرائى جريان خواهد يافت.  ــه پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عملي ــبت ب ــوب مى گردد، نس كه روز ابالغ محس

آ- 9806121 م.الف 605
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــماره 150419 مورخ  ــماره 139732150268000213 و ش ــه ش ــى برابر وكالت نام ــه اينكه محمدرضا نصرت ــر ب نظ
ــورخ  ــماره 184446 م ــه 139232151561000226 و ش ــت شناس ــهد و وكال ــه 64 مش 1397/05/10 دفترخان
1392/12/11 دفترخانه 36 تهران از طرف رضا بنى طبا جشوقانى فرزند محمد به استناد دو برگه استشهاديه گواهى 
ــدانگ پالك ثبتى صفر فرعى از 5625 اصلى بخش 2  ــط دفتر اسناد رسمى 64 مشهد نسبت به شش ــده توس امضاء ش
ــهل انگارى مفقود گرديده است تقاضاى سند نموده است كه برابر ثبت دفتر امالك ششدانگ پالك  ــهد كه بعلت س مش
ــى 47972 مورخ 1370/03/27  ــند قطع ــطه برابر س ــماره ثبت 2179 مع الواس فوق ذيل صفحه 184 دفتر 17 به ش
ــماره 128775 صادر و  ــند مالكيت دفترچه اى ش ــوقانى منتقل و از س ــهد به آقاى رضا بنى طبا جش دفترخانه 12 مش
تسليم شده استفاده مى شده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، 
مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند 
مالكيت نزد خود ميباشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و  ــند معامله رس مالكيت يا س
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به  ــند مالكيت يا س يا وصول اعتراض بدون ارائه س

متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9806122 م.الف 606
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره مزايده: 139804306091000088
تاريخ ثبت: 1398/03/11

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول

بانك ملت به استناد اسناد رهنى 145201 دفترخانه 64 مشهد اجرائيه تحت كالسه هاى 9607606 در قبال 
ــامل اصل طلب 1/249/999/991 ريال و خسارت تأخير 153/698/634  مبلغ 1/403/698/325 ريال (ش
ريال و خسارت روزانه 821/918 ريال) عليه شركت رخسار سيرتوس شناسه ملى 10380444168 صادر 
ــه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1397/07/23 و 1397/08/02 در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى  ك
ــمى، الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ پالك ثبتى  ــناد رس مفاد اس
28492 فرعى از 176 اصلى مفروز و مجزى شده از 10136 بخش 10 مشهد ملكى اعظم پيله چيان فرزند 
ــنامه 1950 صادره مشهد شماره ملى 0941026868 به  ــماره شناس غالمعلى تاريخ تولد 1361/06/08 ش
ــه يك واحد اول به مبلغ 2/730/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته  ــاق 12/14 پ 26 طبق آدرس ميث

كه حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك بدين شرح مى باشد:
واحد مورد ارزيابى يك واحد از مجموعه آپارتمان هشت واحدى است كه ساختمان آن بصورت اسكلت فلز 

در پنج طبقه با نماى سنگ ساخته شده است و داراى آسانسور و قدمتى حدود شش سال است.
اين واحد به مساحت 102/57 مترمربع و داراى 2/05 مترمربع انبارى- 12/50 مترمربع پاركينگ و داراى 
دو خواب- سرويس و حمام- آشپزخانه- هال و پذيرايى با كف سراميك و داراى امتياز آب- برق- گاز بوده 

و همچنين گرمايش از كف و سرمايش كولر آبى است.
ــوابق و جوانب امر- مساحت- موقعيت مكانى- عرض  ــدانگ پالك ثبتى فوق با توجه به كليه س ارزش شش
ــاير عوامل مؤثر در ارزيابى از جمله عرف  ــهم العرصه- نوع و قدمت بنا و س ــى- ميزان س ممر- ممر دسترس
محل و مقايسه با معامالت امالك مشابه در جمع: به مبلغ به عدد 2/730/000/000 ريال و به حروف (دو 

ميليارد و هفتصد و سى ميليون ريال) تعيين و اعالم مى گردد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد:

شماالً: در دو قسمت اول نيم ديوار جلوى بالكن بطول (3/10) سه متر و ده سانتيمتر به فضاى معبر مجاور 
دوم ديوار و پنجره است بطول (9/30) نه متر و سى سانتيمتر به فضاى معبر مجاور

ــت بطول (9/19) نه متر و نوزده سانتيمتر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن فضاى  ــرقاً: ديواريس ش
ملك مجاور شماره 10137 فرعى از شماره 176 اصلى قرار دارد.

جنوباً: در هشت قسمت كه قسمت دوم آن شرقى قسمتهاى چهارم و ششم آن غربى است. اول ديواريست 
مشترك به طول (4/84) چهار متر و هشتاد و چهار سانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 2 دوم ديواريست 
ــانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 2 سوم ديواريست مشترك به  ــترك بطول (0/54) پنجاه و چهار س مش
ــت بطول  ــكونى قطعه 2 چهارم درب و ديوار اس ــانتيمتر به آپارتمان مس طول (1/40) يك متر و چهل س

ــانتى متر به ورودى پنجم ديواريست بطول (1/26) يك متر و بيست و  ــت و يك س (1/21) يك متر و بيس
ــصت و دو سانتيمتر به آسانسور  ــم ديواريست بطول (1/62) يك متر و ش ــش سانتيمتر به ورودى شش ش
هفتم ديواريست بطول (1/70) يك متر و هفتاد سانتيمتر به آسانسور هشتم ديواريست بطول (3/20) سه 

متر و بيست سانتيمتر به راه پله مشاعى
ــت بطول (6/89) شش متر و هشتاد و نه سانتيمتر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن  غرباً: ديواريس

فضاى ملك مجاور شماره 7708 فرعى از شماره 176 اصلى قرار دارد.
مشخصات منضمات ملك

انبارى به مساحت 2/05 مترمربع واقع در همكف به حدود اربعه: شماالً: درب و ديوار است به طول (1/47) 
ــترك بطول (1/40) يك متر و  ــاعى شرقاً: ديواريست مش ــانتيمتر به حياط مش يك متر و چهل و هفت س
چهل سانتيمتر به انبارى قطعه 2 جنوباً: ديواريست بطول (1/47) يك متر و چهل و هفت سانتيمتر به ملك 
ــماره 7681 فرعى از شماره 176 اصلى غرباً: ديواريست بطول (1/40) يك متر و چهل سانتى متر  مجاور ش

به ملك مجاور شماره 7708 فرعى از شماره 176 اصلى
پاركينگ به مساحت 12/5 مترمربع به حدود اربعه: شماالً: مرزيست بطول (5/00) پنج متر شرقاً: مرزيست 
ــت بطول  ــت بطول (5/00) پنج متر غرباً: مرزيس ــانتيمتر جنوباً: مرزيس ــول (2/50) دو متر و پنجاه س بط

(2/50) دو متر و پنجاه سانتيمتر.
ملك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مستأجر مى باشد و حدود ملك با واقع 
ــماره 139885606267003981 مورخ 1398/05/09 دفتر امالك  تطبيق دارد ملك موصوف برابرنامه ش
بازداشتى، فاقد بازداشتى مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ به مبلغ مورد ارزيابى شده در قبال مبلغ ريال 
در روز سه شنبه مورخه 1398/06/26 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع 
ــنهادى نقداً  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت ش در خياب
ــه مزايده روز بعد در همان  ــمى مصادف گردد جلس واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رس
محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و مبلغ ريال بابت نيم عشر اجرايى و مبلغ ريال حق مزايده زائد بر 
مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده 

مى باشد. آ- 9806123 آ- م.الف 594
رياست اداره اجراى ثبت اسناد و امالك مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــند  ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت س ــتناد 2 برگ فرم استش نظر به اينكه آقاى احمد زوبين باس
ــند مالكيت ششدانگ اعيان يكباب  ــت س مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
منزل به شماره پالك 3935 فرعى از 362 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد 
به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره 
ــند به شماره چاپى 314807  ثبت 17533 دفتر 119 صفحه 121 بنام محمود حميدى تبريزى ثبت و س
ــند قطعى 24987 مورخ 1352/05/06 دفترخانه 67 مشهد بنام آقاى  ــت. سپس برابر س صادر گرديده اس

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

خواهد شد. آ- 9806124 م.الف 595
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139604006091001272/1          شماره بايگانى پرونده: 9607116
شماره ابالغيه: 139805106091004251            تاريخ صدور: 1398/05/08

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9607116
بدينوسيله آقاى مجيد ملك  راد نام پدر: نوروزعلى تاريخ تولد: 1362/12/02 شماره ملى: 0940020890 
ــماره ملى:  ــدر: نوروزعلى تاريخ تولد: 1357/04/04 ش ــنامه: 5973 و فاطمه پيرفلك نام پ ــماره شناس ش
ــماره شناسنامه: 9277 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 181224 تنظيمى  0933291183 ش
ــه 9607116 عليه شما صادر نمود و  ــهد ابالغ مى گردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس دفترخانه 47 مش
ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به  ــما مورد شناس ــهد، آدرس ش چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش
شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ 617/385/418 ريال (ششصد و هفده ميليون 
ــد و خسارت تأخير و ساير  ــتاد و پنج هزار و چهارصد و هجده ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش ــيصد و هش و س
ــناد  ــى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس ــاى قانون هزينه ه
ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده  ــر و از زمان انتش ــما منتش ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش رس
محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، 
عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ پالك ثبتى سه هزار و دويست 
و سى و چهار فرعى از چهارده اصلى بخش نه مشهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد 

رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9806125 م.الف 596
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139604006091001271/1        شماره بايگانى پرونده: 9607115
شماره ابالغيه: 139805106091004252            تاريخ صدور: 1398/05/08

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9607115
بدينوسيله آقاى مجيد ملك راد نام پدر: نوروزعلى تاريخ تولد: 1362/12/02 شماره ملى: 0940020890 
ــند رهنى 181223 تنظيمى دفترخانه 47  ــنامه: 5973 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون س ــماره شناس ش
ــما صادر نمود و چون برابر  ــه 9607115 عليه ش ــهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس مش
ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ  ــما مورد شناس ــهد، آدرس ش گزارش مأمور اجراى ثبت مش
ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ 514/881/868 ريال (پانصد و چهارده ميليون و هشتصد 
ــد و خسارت تأخير و ساير  ــصت و هشت ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش ــتصد و ش ــتاد و يك هزار و هش و هش
ــناد  ــت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس ــاى قانونى تا روز پرداخ هزينه ه
ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده  ــر و از زمان انتش ــما منتش ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش رس
محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، 
عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ پالك ثبتى سه هزار و دويست 
و سى و چهار فرعى از چهارده اصلى بخش نه مشهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد 

رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9806126 م.الف 597
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139604006091001273/1
شماره بايگانى پرونده: 9607117

شماره ابالغيه: 139805106091004250
تاريخ صدور: 1398/05/08

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9607117
بدينوسيله آقاى مجيد ملك راد نام پدر: نوروزعلى تاريخ تولد: 1362/12/02 شماره ملى: 0940020890 
ــيما احمدآبادى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1367/05/22 شماره ملى:  ــنامه: 5973 و س ــماره شناس ش
ــماره شناسنامه: 1543 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 181225 تنظيمى  1064289241 ش
ــهد ابالغ مى گردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالسه 9607117 عليه شما صادر نمود و  دفترخانه 47 مش
ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به  ــما مورد شناس ــهد، آدرس ش چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش
شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ 611/978/038 ريال (ششصد و يازده ميليون و 
نهصد و هفتاد و هشت هزار و سى و هشت ريال) تا تاريخ تقاضا ميباشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى 
ــمى، يك  ــناد رس قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير 
اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى 
ــدانگ پالك ثبتى سه هزار و دويست و سى و چهار  ــت از: شش جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
ــهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز  فرعى از چهارده اصلى بخش نه مش

آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9806127 م.الف 598
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006236000030/2      شماره بايگانى پرونده: 9803101
شماره ابالغيه: 139805106092007720

تاريخ صدور: 1398/05/14
دفترخانه ازدواج شماره 1 و طالق شماره 1 شهر قدمگاه استان خراسان رضوى

آگهى ابالغ اجراييه
ــيدمحمد تقى تاريخ تولد: 1355/01/10 شماره ملى:  ــيله به آقاى سيدحسن حسينى نام پدر: س بدين وس
ــود كه خانم عزت بيگم حسينى جهت وصول تعداد  ــماره شناسنامه: 6449 ابالغ مى ش 5749294080 ش
ــماره شماره سند: 11361،  ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج ش ــكه تمام بهار آزادى به اس يكصد عدد س
تاريخ سند: 1379/01/11، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 1 و طالق شماره 1 شهر قدمگاه 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803101 در اين اداره  ــتان خراسان رضوى عليه ش اس
ــرح متن سند شناخته  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 1398/05/12 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش تش
ــه فقط يك مرتبه در يكى از  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائي ــذا بنا به تقاضاى بس ــده، ل نش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــار محلى آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 

آ- 9806128 م.الف 599
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى غالمحسين كاظمى برابر وكالتنامه شماره 205841 مورخ 1395/10/27 دفترخانه 69 
مشهد و برابر وكالتنامه شماره 106266 مورخ 1378/08/11 دفترخانه 69 مشهد و برابر وكالتنامه شماره 
136571 مورخ 1385/05/11 دفترخانه 223 تهران و برابر وكالتنامه شماره 14827 مورخ 1383/07/20 
دفترخانه 470 تهران بوكالت از طرف ورثه مرحوم حاج عباس آصف باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم 
ــت سند  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس به فرم تعهد جهت دريافت س
مالكيت ششدانگ يكباب خانه به شماره پالك 319 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده 
ــى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در  ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررس ــد به علت س ميباش
ــند بشماره چاپى 16749 صادر  ذيل ثبت 3209 دفتر 29 صفحه 25 بنام رحمت اله پور رحيمى ثبت و س
ــند قطعى شماره 28321 مورخ 1347/05/05 دفترخانه 21 مشهد بنام حاج  ــت سپس برابر س گرديده اس

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

خواهد شد. آ- 9806129 م.الف 600
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

آگهى تحديد حدود حوزه ثبتى شهرستان تايباد
سال 1398 

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

اراضي مهروس
ــى حاملي فرزند  ــهد به نام آقاى عيس پالك 5589 فرعى از 251 - اصلى واقع در تايباد بخش چهارده مش
ــبت به ششدانگ يكباب منزل مسكونى طبق راى شماره 139860306015001877 مورخ  نور محمد نس

1398/2/25 هئيت قانون تعيين تكليف
در ساعت نه صبح روز سه شنبه مورخ 1398,06,12 در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد. 

ــود در وقت مقرر در محل  ــى و مالكين امالك مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقى دعوت مى ش ــذا از متقاض ل
وقوع ملك حضور به هم رسانند بديهى است در صورت عدم حضور متقاضى و يا نماينده قانونى آنان طبق 
ــد معترضين  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش ماده 15 قانون ثبت ملك مورد تقاضا با حدود اظهار ش
ــي روز از تاريخ  ــتناد ماده 20 قانون و مواد 74 و 86 آئين نامه قانون ثبت ظرف مدت س مى توانند به اس
تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ــت به مرجع قضائي نمايند در غير اينصورت با  ــليم اعتراض به واحد ثبتى مبادرت به تقديم دادخواس تس
ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست توسط متقاضى و يا نماينده قانونى وى و بدون توجه به اعتراض واصله 

عمليات ثبتى با رعايت مقررات ادامه مى يابد . 
تاريخ انتشار: روز پنج شنبه مورخ 1398/5/17 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تايباد
غالمرضا آقازاده
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 نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال در نخستین سالگرد 
ترور نافرجامش اعالم کرد: دولت این کشــور درباره دســت 
داشتن »جان بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این 

اقدام مدرک دارد.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا اظهار داشت: دستور 
اجرایی ترامپ درباره ونزوئال به واشــنگتن اجازه می دهد هر 

طرفی را که از نیکالس مادورو حمایت می کند، تحریم کند.

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه روز گذشته گفت: مذاکرات 
آنکارا با واشــنگتن درخصوص ایجاد منطقه امن در سوریه 

مثبت و سازنده بوده است.

محمد عبدالسالم، ســخنگوی جنبش انصــاراهلل یمن در 
هشــداری به ائتالف متجاوز ســعودی گفت: دشمنان باید 

تهدیدهای رهبر انصاراهلل را جدی بگیرند.

جانسون هنوز طرحی برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه نکرده است

بوریس و برگزیت، بلوف یا واقعیت؟
  جهان/ نیک پندار  تا 31اکتبر )9آبان( که آخرین مهلت 
اتحادیه اروپا به بریتانیا برای اجرای برگزیت است، زمان چندانی 
نمانده اســت؛ حدود 80 روز. باوجود این بوریس جانســون، 
نخست وزیر جدید انگلیس، به جز برخی لفاظی ها، هنوز طرح 
متقنی برای این خروج فراهم نکرده اســت. نیکوال استورژن، 
سروزیر اسکاتلند در همین زمینه گفته است: »اینکه جانسون 
از یک برگزیت بدون توافق اما امن حرف می زند، حقیقت ندارد 
و نشــان می دهد او مرز بین خوش بینی و توهم را تشخیص 

نمی دهد.«
او همچنین گفته اســت: »وقتی ما با جانسون درباره ابعاد و 
اتفاقــات ناگواری که برگزیت بــدون توافق ایجاد خواهد کرد 
گفت وگــو می کنیم، او خیلی راحت از زیر بحث شــانه خالی 
می کند و به گونه ای پاســخ می دهد که انگار در عالم رؤیا بسر 
می برد.«سروزیر پیشین اسکاتلند هم با استورژن هم نظر است و 
معتقد است جانسون هنوز ابعاد خروج از برگزیت را درک نکرده 
است. او البته اضافه کرده است: »جانسون ثبات چندانی ندارد 
و درباره خیلی از مسائل بویژه مسائلی مثل برگزیت به راحتی 
نظرش را عوض می کند، هرچند بسیاری هنوز معتقدند او بر 

سر حرف خود درباره برگزیت خواهد ایستاد.«
الکس سالموند همچنین گفته است: »البته ممکن است همه 
این ژست هایی که جانسون می گیرد، تنها یک ترفند برای وادار 
کردن اروپا به مذاکره ای دوباره باشــد تا بریتانیا همچنان در 

اتحادیه بماند. هرچند متأسفانه این نظریه بعید است به نتیجه 
برسد.«اســکاتلندی های مخالف با برگزیت تنها معترضان به 
جانسون نیستند. ایرلندی ها هم که مشکالت جدی مرزی با 
ایرلند شمالی )یکی از اعضای پادشاهی بریتانیا( دارند نسبت به 
مواضع جانسون نگرانند. عضویت بریتانیا و جمهوری ایرلند در 
اتحادیه گمرکی و بازار واحد اتحادیه اروپا سبب شده دو کشور 
بتوانند مرز را نامرئی نگــه دارند.دولت بریتانیا هم می خواهد 
پــس از برگزیت مرز در جزیره ایرلند را نامرئی نگه دارد و هم 
می خواهد از اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپا خارج شــود تا 
بتواند سیاست تجاری مستقل خودش را داشته باشد و اختیار 
قوانینش را به دســت بگیرد. ولی این ها بازرسی های گمرکی 
بین ایرلند شــمالی و جمهوری ایرلنــد را ضروری می کند و 
همین مسئله نگرانی مقامات جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی 
را برانگیخته اســت. واقعیت آن است که آنچه از ماحصل اتاق 
فکر جانسون در مدت نخست وزیری او بیرون آمده هم نشانی 
از تالش او بــرای انجام برگزیت نــدارد. او حتی هفته پیش 
خطاب به اتحادیه اروپا، گفــت: »بیایید و لجبازی را بگذارید 
کنار. مخالفت در برابر مذاکره بس است. باید درباره یک توافق 

جدید گفت وگو کنیم.«
مجموع این اتفاقات سبب شــده این پرسش مطرح شود که 
ادعای جانسون برای خروج بدون توافق از اتحادیه واقعیت دارد 

یا صرفاً یک بلوف است؟

ایرنا: مقامــات ژاپن اعالم کردند گرمای هوا 
و افزایش دما در یک هفته گذشــته در این 
کشور، دست کم جان ۵۷ تن را گرفته و بیش 
از 18 هزار نفر را هم راهی بیمارســتان ها و 

مراکز درمانی کرده است.
خــودروی  یک  انفجــار  الیوم:  روســیا 
بمب گذاری شــده در شرق قامشلی واقع در  
سوریه این منطقه را لرزاند. این انفجار دست 
کم سه کشته از میان کودکان سوری برجای 

گذاشته است.
میدل ایست آی: در یک سند فاش شده از 
سوی امارات آمده است که محمد بن سلمان 
تالش دارد پرونده متهمان قتل خاشقچی را 

پیش از انتخابات 2020 آمریکا ببندد.
تونس  النهضه  جنبش  تونس:  خبرگزاری 
عبدالفتاح مورو، معاون راشــد الغنوشــی و 
جنبش نداء عبدالکریــم الزبیدی، وزیر دفاع 
ملی را به عنــوان نامزدهای مورد تأیید خود 

در انتخابات آینده معرفی کردند.

فارین افرز درباره خطر تسلیحات اتمی:
 فقط دو دقیقه

 تا نیمه شب هسته ای!
سال 2020  خالدی: 
اســت. ارتش روسیه 
را  گسترده ای  تمرین 
انجام  کالینینگراد  در 

می دهد؛ ناتو اسکادران های هوایی و کشتی های 
جنگی را به طور گسترده وارد حوزه پیرامونی 
روســیه کرده و هر دو طرف هشدار می دهند 
در صورت تهدید منافع حیاتی آن ها اســتفاده 
از ســالح های هسته ای را به عنوان یک گزینه 
پاســخگو مد نظر دارند. نشریه تحلیلی فارین 
افرز با ارائه این تصویر از آینده نزدیک به بررسی 
آغاز دور جدید مسابقه تسلیحاتی و هسته ای 
میان آمریکا و روســیه پرداخته و نوشت: پس 
از اتفاقات کریمه، افزایش تنش ها در خاورمیانه 
و فروپاشــی توافق منع موشک های هسته ای 
میانبرد )INF( تنش میان ناتو و روسیه به طور 
ناگهانی افزایش یافته است. این در حالی است 
که با شروع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
در آمریــکا نامزدها در حال رقابت هســتند تا 
سخت ترین خط را در برابر روسیه پیش بگیرند. 
این موقعیت بســیار حساس و خطرناک بوده؛ 
چراکــه کوچک ترین برخورد میــان دو طرف 
ممکن اســت به فاجعه ای بزرگ ختم شود.از 
مدت ها پیش تسلیحات هسته ای »کم شدت« 
در زرادخانه قدرت های اتمی وجود داشــته اند. 
اکثر این تسلیحات اما در قالب توافق نامه های 
کاهش تســلیحات اتمی در پی خاتمه یافتن 

جنگ سرد نابود شد.
 به عبارت دیگر »جنــگ اتمی محدود« یک 
فانتزی احمقانه بود و در نهایت همگان نیز به 
احمقانه بــودن آن پی بردند، ولی اکنون دیگر 
متأســفانه چنین نیســت؛ چراکه در دنیای 
جدید، ســالح های اتمی ظاهراً قابل استفاده 
هستند. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، 
»بولتن دانشــمندان اتمی« واقع در دانشگاه 
شیکاگو عقربه های ســاعت آخر الزمان را به 
دلیل تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی و 
افزایش خطر جنگ هســته ای 30 ثانیه جلو 
کشیده و روی دو دقیقه قبل نیمه شب قرار 
داد. این هشداری شدید و به معنای نشانه ای 
از بازگشــت بزرگ ترین خطری است که در 
سراسر تاریخ فراروی بشریت قرار داشته است. 

  وفاداری به شهدا تا پای جان
یمنی ها27 پایگاه را از 

متجاوزان پاکسازی کردند
مهر: ســخنگوی نیروهای مســلح یمن 
اعالم کــرد ارتش این کشــور در جریان 
عملیاتی تحت عنوان »وفاداری به شهدا«، 
ضربات سختی را به متجاوزان وارد کرده 
است. یحیی ســریع گفت: در جریان این 
عملیات، 2۷ پایگاه در »خب والشــعف« 
واقــع در نزدیکی نجران از لوث متجاوزان 
پاکســازی شــدند. یمنی هــا همچنین 
تالش های چندباره مزدوران سعودی برای 
بازپسگیری این پایگاه ها را خنثی کرده اند. 
در این عملیــات واحدهای متخصص از 
تیپ »صماد« و دیگر تیپ های ارتش یمن 

مشارکت داشتند. 

ترکیه و سعودی؛ از جنگ سرد تا جنگ نیابتی
افزایش اختالف میان دو محور اخوانی ترکی - قطری و محور عربی سعودی - اماراتی 
این روزها به اوج خود رسیده است. تنش بین طرفین به ویژه پس از قتل فجیع 
جمال خاشقچی منتقد دربار ســعودی و موضعگیری های بعدی رئیس جمهور 
ترکیه علیه ولیعهد عربستان رنگ جدی تری به خود گرفته، تا جایی که رد پای 
درگیری و جنگ های نیابتی میان آن ها را از سوریه گرفته تا لیبی و سودان می توان 
مشــاهده کرد. کوره این اختالف ها انگار هنوز در حال داغ تر شدن است؛ چراکه 
روز گذشته نشریه انگلیسی »میدل ایست آی« سندی محرمانه از تالش محمد 
بن سلمان برای تخریب رجب طیب اردغان منتشر کرد؛ اقدامی که می تواند دامنه 

تنش میان دو کشور را باز هم افزایش دهد. 
ریشــه اختالف میان دو محور ترکی_ سعودی را باید در چند مسئله جست وجو 
کرد. نخستین علت به نگرانی عربستان از تقویت و گسترش جریان های اخوانی 
منطقه که مورد حمایت ترکیه هستند، بازمی گردد. هر چند حزب عدالت و توسعه 
اردوغان به معنای واقعی اخوانی نیست، اما حداقل در 10 سال گذشته در تالش 
اســت خود را با اخوان در کل منطقه همراه و هماهنگ نشان دهد. امروز اخوان 
المسلمین در سعودی، یمن و سرتاسر شبه جزیره عربستان به صورت خزنده وجود 
دارد؛ بنابراین ترس آل ســعود از تقویت این جریان رویکرد تقابلی ریاض با آنکارا 

را تقویت کرده است. 
موضوع دیگر که به تنش میان دو کشور به ویژه در چند ماه اخیر دامن زده قتل 
خاشقچی است. این مسئله عالوه بر آشکار کردن چهره واقعی آل سعود طرفین را 
وارد مناقشه ای بزرگ کرد. اگرچه به نظر می رسد اردوغان از باز نگه داشتن پرونده 
قتل روزنامه نگار منتقد آل ســعود به عنوان برگ برنده اســتفاده کرده و دنبال 
امتیازگیری و دریافت حق ســکوت از عربستان است، اما همین موضوع بر طبل 

اختالف میان دو کشور کوبیده است.
چالش سوم تضاد منافع دو طرف است. عربستان و امارات دو کشوری هستند که 
به تشــویق غرب و به عنوان پادوی آن ها آتش بیار درگیری های منطقه شده اند، 
اما ترکیه با توجه به پیشینه تاریخی درصدد است بر ویرانه های امپراتوری عثمانی 
اگرچه نمی تواند تسلط سیاسی یابد، اما منافع اقتصادی خود را بنا کند که همین 

مسئله دو محور را به در پیش گرفتن جنگ نیابتی کشانده است.
در نهایت هر چند آنکارا و ریاض با چالش های فراوان داخلی و منطقه ای دست به 
گریبان هســتند، اما به نظر نمی رسد بازی قدرت میان دو جریان به زودی پایان 
یابد. در این میان کشورهای غربی هم در راستای اختالف افکنی میان دولت های 
اســالمی به این تنش دامن زده و با فروش تسلیحات بازار اسلحه سازی خود را 

گرم نگه می دارند.

هشدارانگلیس به لبنان 
صالح العاروری را بیرون کنید

العهد: منابع صهیونیستی از هشدار لندن به بیروت درباره حضور رهبر بلندپایه 
حماس در خاک لبنان خبر دادند. این منابع گزارش داده اند که انگلیس در حال 
بررسی آخرین هشدار به لبنان برای بیرون کردن صالح العاروری از رهبران جنبش 
حماس از خاک خود است. گفته می شود انگلیس شرط ادامه همکاری با لبنان را 
در همین مسئله قرار خواهد داد. صالح العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس 
و نفر دوم این گروه است. العاروری در سفر اخیر گروه حماس به ایران و دیدار با 

رهبر معظم انقالب، ریاست این هیئت را برعهده داشت.
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عکس نوشت

برده داری نوین در آمریکا
علی علیزاده با انتشــار عکســی از بدرفتاری پلیس تگزاس با یک 
سیاهپوست که این روزها خبرساز شده است نوشت: اینجا استودیویی 
سینمایی در هالیوود نیست، این صحنه  یک فیلم وسترن نیست، این 
عکس از 100 ســال پیش نیست که با کامپیوتر رنگی شده  باشد. 
اینجا  شــهر گالوستون است؛ در ایالت تگزاس، شنبه همین هفته. 
اینجا یونایتد اســتیتس آو آمریکاست. جایی که مثل غرب وحشی 

هنوز می توان سیاهان را با اسب طناب کش کرد.

پایان موفق مأموریت الحشدالشعبی  هشدار عمران خان پس از گفت وگوی ترامپ و پوتین
سفیر آمریکا در روسیه 

استعفا کرد
تأثیرات جنگ هند و 

پاکستان جهانی خواهد بود
»اراده پیروزی« با پیروزی 

کامل خاتمه یافت
 فارس: در پی انتشــار اخباری مبنی بر 
گفت وگوی تلفنی رؤسای جمهور دو کشور 
روســیه و آمریکا مبنی بر ضرورت تعیین 
یک سفیر جدید از سوی واشنگتن، »جان 
هانتسمن« سفیر کنونی ایاالت متحده در 
مسکو استعفا کرد. سفیر آمریکا در روسیه 
رابطه چندان خوبی با دولت مسکو نداشته 
است و در نامه اســتعفای خود از ترامپ 
خواســته تا مقابل پوتین بایستد و به وی 

اعتماد نکند. 
روابط مســکو و واشــنگتن از آغاز به کار 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دستخوش 

فراز و فرودهای زیادی شده است.

ایسنا: نخســت وزیر پاکستان در واکنش 
به تصمیم دولت هند در لغو خودمختاری 
منطقه کشمیر با بیان اینکه هیچ طرفی در 
جنگ میان پاکستان و هند برنده نخواهد 
بود، اعالم کرد نبرد میان این دو کشور، همه 
دنیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. عمران 
خان، با اشــاره به اینکه پس از رسیدن به 
قدرت درصدد توسعه روابط با همسایگان از 
جمله هند بوده اما دهلی نو رویکرد دیگری 
را برگزیده است، افزود: این رویه خطرناک 
است. از این به بعد مردم کشمیر تحت فشار 
بیشتری قرار خواهند گرفت و مقاومت آنان 

بیش از پیش سرکوب خواهد شد. 

العالم: الحشــد الشعبی با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که مرحله سوم عملیات »اراده 
پیروزی« را با موفقیت کامل و تحقق تمامی 
اهداف تعیین شده، به پایان رساندند. الحشد 
الشعبی به همراه ارتش عراق از روز دوشنبه 
هفته جاری، مرحله ســوم این عملیات را 
آغاز کردند. این عملیات برای پاکســازی 
مناطقی در اســتان های دیالی، موصل و 
نینوا صورت گرفت. در بیانیه مذکور تأکید 
شده است، نتایج این عملیات تحقق اهداف 
معین شــده برای رســیدن به مکان های 
حضور عناصر داعش و پایان دادن به تهدید 

آن و تأمین امنیت این مناطق بود.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جعفر قنادباشی، تحلیلگر مسائل منطقه

بدون تیتر

اتاق فکر

 جهان  انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در محوطه 
بیرونی مرکز پلیس افغانستان در کابل دست کم 18 کشته 
بر جا گذاشت و 9۵ نفر را زخمی کرد. احتمال افزایش آمار 
جانباختگان این انفجار انتحاری وجود دارد. طالبان با صدور 
برعهده  را  پایتخت  غرب  در  انفجار  این  مسئولیت  بیانیه ای 
گرفت. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان هم در بیانیه ای 
با اشاره به اینکه ده ها پلیس و سرباز در این عملیات کشته 
شده اند گفت: »این عملیات در مرکز جلب و جذب پلیس در 
منطقه ای کامالً نظامی انجام شده و هیچ فرد غیر نظامی در 
این عملیات کشته نشده است.«بر اساس تصاویر منتشر شده، 
همه ساختمان پلیس در این منطقه از کابل تخریب شده است. 
گفته می شود در لحظه انفجار بیش از 300سرباز و پلیس در 

این مرکز حضور داشته اند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت: انفجار 

زمانی روی داد که یک خودرو در ایســت بازرسی بیرون مرکز 
متوقف شد.با وجود این صدیق  صدیقی، سخنگوی اشرف غنی 
رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این انفجار نوشت: »بار 
دیگر یک حمله انتحاری طالبان در کابل منطقه مســکونی را 

هدف گرفت که شمار زیادی مصدوم بی گناه برجا گذاشت.«
گروه طالبان بارها اعالم کرده که دولت احمدزی نماینده واقعی 
مردم افغانســتان نیســت. این گروه احمدزی را مزدور آمریکا 
می داند. عملیات روز گذشــته طالبان را می توان مخرب ترین 

عملیات در چند ماه گذشته برشمرد.
بــه گزارش یورونیوز، در ویدئوهای منتشــره در شــبکه های 
اجتماعی از محل واقعه پس از حمله، صدای تیراندازی با اسلحه 
سبک به گوش می رســد. با وجود این طالبان اخباری در این 
باره منتشر نکرده است.یک مغازه دار به خبرگزاری فرانسه گفته 
است: »یک صدای خیلی مهیب شنیدم و تمام شیشه های مغازه 

خرد شد. ســرم را برگرداندم و نمی دانستم چه اتفاقی افتاده 
است. اما شیشــه های 20 مغازه که در فاصله یک کیلومتری 

محل انفجار قرار داشتند تمام ریخته بود.«
در حالی که به نظر می رسد نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر 
به توافقی تاریخی برای پایان دادن به جنگ 18 ســاله نزدیک 
می شوند، خشونت ها در افغانستان دور تازه ای را تجربه می کند 
و پیش بینی می شــود با نزدیک شــدن به زمان انتخابات این 

خشونت ها بیشتر شود.

18کشته و 100 زخمی روی دست پلیس کابل
حمله انتحاری طالبان به مرکز آموزش پلیس پایتخت افغانستان

گزارش خبری

 خبر

 انعکاس

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق مشهد     
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق تهران

12/37 13/10

 23/5000/23 4/094/44

19/3120/02

5/446/18

19/5020/22

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
﹫︡ان   ︫﹩﹢︖︪﹡ا︋﹍︀ه ﹨︀ی دا﹢ ︡﹝︀ت و ︑﹠︷﹫﹀︀ت︠   ︠﹤ ﹫﹠︀ ﹨﹞︡ان در ﹡︷︣ دارد ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط︋   ︨﹩﹚︻﹢ دا﹡︪﹍︀ه︋ 
 ،١ ︣︡︾ ︀س ، ︫︊﹠﹛ ، ﹁︣زا﹡﹍︀ن ١ ، ٢ و ٣ ، ︋︺︓️ ١، ٢ و ٣، ﹋﹢︔١︣و ٢ و ، ﹤﹫﹞﹢︭︺﹞  ،︀ن﹢﹍﹆ ︡ان﹫︫ ،﹩﹍﹫︋︀در︋
٢ و ٣ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ( ︨︐︀د )︋﹥ ︫︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︫︣ا︳ وا﹎︢ار 

:︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹏︫︣ح ذ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣ ️︗ ︡﹠﹡︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹛ .︡︀﹝﹡
 ﹅︣︵ از ︀﹨ ️﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪﹫︎ ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ : ﹜﹞ ﹤︐﹊﹡
در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در 
︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
١-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر درج آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ٩٨/۵/٢٣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د

٢-آ﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀دات : ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ٩٨/۶/٢ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
: ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳٣-︫︣ا

︡︀﹝﹡ ﹩﹝﹡ ا︠︐﹫︀ر ︋︣ای دا﹡︪﹍︀ه ︉﹚︨ ︀ ︀د ︑﹊﹙﹫︿ و︖︋︣ای ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه و ا ﹅ ︀د︖︀د ، ا﹠︪﹫︎ ﹤و ارا ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣*
︧ــ︀ب  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︀︋︧ــ️  ﹝ــ﹩  ﹋ــ﹥  ︋︀︫ــ︡  ﹝ــ﹩  رــ︀ل  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  در  ︫ــ︣﹋️  *︨ــ︍︣ده 
︭﹢رت   ︋︀ ︣دد و﹎ ︤︤ی وار﹋︣﹞ ﹈﹡︀ ــ︍︣ده دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹡︤د︋  ﹠︀م ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه︨  ︫ــ︊︀ی٧۴٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٧١۴٠٧٣٧٨٩٨۵︋ 

︫︡︀︋ ﹩﹊﹡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲
 .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ﹝﹀︐﹢ح و ﹡︐﹫︖﹥ را ا︻﹑م︐﹋︀︎ ، ︀دات﹠︪﹫︎ ️﹁︀︀م در﹝︑ا ︡ت ١٠ روز از ︑︀ر﹞ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف دا﹡︪﹍︀ه*

︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨ ︨︀︻️ ١٠:٣٠/۶/۴ ︀دات ︑︀ر﹠︪﹫︎ ︀ی︐﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︤اری ︗﹙︧﹥ ︋︀ز﹎︣︋ ️︗ ز﹝︀ن ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه*
*﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡

*دا﹡︪ــ﹍︀ه در ︀ر﹢ب ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر در آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ و ﹝︺︀﹝﹑︑﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ︋︀ در ﹡︷︣ 
﹎︣﹁︐﹟ ﹇﹫﹞️ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی و ر︻︀️ ︮︣﹁﹥ و ︮﹑ح دو﹜️ ، در رد ﹨︣ ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹈︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ 

︧﹡ ﹈ ︡︀﹥ از آن را  ﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن︋  ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥︎  ــ︣ا︤︗ ، ︳﹫︀ت و ︖﹛ ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج︫   ︫︣︀︨ــ*
در︀﹁️ و ︋︀ ﹇﹫︡ ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ﹋﹥ « ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨️ » ا﹝︱︀ و ︲﹞﹫﹞﹥ ︎﹫︪﹠︀د ، ︑︧﹙﹫﹛ ﹋﹠﹠︡

*ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س : ۴١٩٣۴-٠٢١
دا﹡︪﹍︀ه ︋﹢︻﹙﹩ ︨﹫﹠︀ ﹨﹞︡ان  /ع
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﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹢︻﹙﹩ ︨ــ﹫﹠︀ ﹨﹞︡ان در ﹡︷︣ دارد ا﹝﹢ر ﹝﹠︡رج در ︗︡ول ز︣ را ︋︴﹢ر ︗︡ا﹎︀﹡﹥ از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
ــ︣﹋️ در   ︫️︗ ︡﹠﹡︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹛ .︡︀﹝﹡ وا﹎ــ︢ار ︳ــ︣ا ــ︣﹋︐︀ی وا︗︫︡   ︫﹤ ــ︐︀د )︋  ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ 

:︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹏︫︣ح ذ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︀﹋️ ﹨︀ از   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ : ﹜﹞ ﹤︐﹊﹡
︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 

︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.

مبلغ سپرده شركت در مناقصه ( ريال )عنوان مناقصهرديف
620,000,000خريد غذاى دانشجويى دانشكده مديريت و حسابدارى رزن1
400,000,000خريد غذاى دانشجويى دانشكده فنى كبودرآهنگ2

700,000,000خريد غذاى دانشجويى دانشكده فنى و منابع طبيعى تويسركان3
١-﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر درج آ﹎︀︽﹛ ﹩️ ٩٨/۵/٢٣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د

٢-آ﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀ : ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ٩٨/۶/٢ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
: ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳٣-︫︣ا

︡︀﹝﹡ ﹩﹝﹡ ا︠︐﹫︀ر ︋︣ای دا﹡︪﹍︀ه ︉﹚︨ ︀ ︀د ︑﹊﹙﹫︿ و︖︋︣ای ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه و ا ﹅ ︀د︖︀د ،  ا﹠︪﹫︎ ﹤و ارا ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣*
﹠︀م ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه  ︊︀ی٧۴٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٧١۴٠٧٣٧٨٩٨۵︋  ﹞︀ره ︧︀ب︫   ︫﹤ ︀︧️ ︵︊﹅ ︗︡ول ﹁﹢ق︋  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  *︨︍︣ده︫ 

︨︍︣ده دا﹡︪﹍︀ه ﹡︤د ︋︀﹡﹈ ﹝︣﹋︤ی وار︤ ﹎︣دد و ︀ ︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀︫︡
 .︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ﹝﹀︐﹢ح و ﹡︐﹫︖﹥ را ا︻﹑م︐﹋︀︎ ، ︀دات﹠︪﹫︎ ️﹁︀︀م در﹝︑ا ︡ت ١٠ روز از ︑︀ر﹞ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف دا﹡︪﹍︀ه*

︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨ ︨︀︻️ ١٠:٣٠/۶/۴ ︀دات ︑︀ر﹠︪﹫︎ ︀ی︐﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︤اری ︗﹙︧﹥ ︋︀ز﹎︣︋ ️︗ ز﹝︀ن ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه*
*﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡

*دا﹡︪ــ﹍︀ه در ︀رــ﹢ب ︲﹢ا︋ــ︳ ﹝﹆︣ر در آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ و ﹝︺︀﹝﹑︑﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ︋ــ︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟                
﹇﹫﹞️ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی و ر︻︀️ ︮︣﹁﹥ و ︮﹑ح دو﹜️، در رد ﹨︣ ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹈︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️ 

 ︀ ︧﹡ ﹈ ︡︀﹥ از آن را در︀﹁️ و︋  ﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن︋  ︡ه ا︨️ ﹋﹥︎  ــ︣ا︤︗ ،︳﹫︀ت و ︖﹛ ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج︫   ︫︣︀︨ــ*
﹇﹫︡ ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ﹋﹥ « ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨️ » ا﹝︱︀ و ︲﹞﹫﹞﹥ ︎﹫︪﹠︀د ،  ︑︧﹙﹫﹛ ﹋﹠﹠︡.

*ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س : ۴١٩٣۴-٠٢١
دا﹡︪﹍︀ه ︋﹢︻﹙﹩ ︨﹫﹠︀ ﹨﹞︡ان  /ع
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