
 

تالش جناح های قدرت طلب برای دو قطبی سازی جامعه
 سیاســت  آیت اهلل علم الهدی ظهردیــروز در خطبه دوم آیت اهلل علم الهدی هشدار داد

نمازجمعه  مشهد مقدس در حرم امام رضا )ع( با بیان اینکه 
سیره سیاسی ائمه )ع(، راهبرد عینی برای حرکت های سیاسی 

 ............ صفحه 2امروز است، تصریح کرد: سیره سیاسی...

رؤیای بزرگی 
داریم! در سر

حج؛  تجلیگاه تمدن نوین اسالمی 
در بستر آداب و مناسک

 حکومت، بهترین بستر 
برای تحقق اهداف دینی است

10 7 6
گل محمدی: همه بازی های ما فینال هستند حجت االسالم دکتر علیزاده موسوی مطرح کرد مهدی نصیری:

  :jامام حسین
تجربه های طوالنی

و مکرر، 
نیروی عقل را 

افزایش می دهد. 
بحاراالنوار

ج75/ص128
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 ............ صفحه 4

 ۸۰ درصد بودجه امدادی این نهاد به اشتغال زایی اختصاص داده شده است 

تشریح خدمات جدید آستان قدس به محرومان

آیا پزشکان برای مقابله با »نصب 
کارتخوان با حافظه مالیاتی« به 

جنگ قانون برمی خیزند؟

نه به تبعیض 
صنفی!

 آستان   یک روز پس از بیانات مهم تولیت آستان قدس رضوی درباره شتاب خدمت رسانی 
به محرومان، دفاتر اســتانی آستان قدس رضوی و برنامه های این آستان مقدس در مناطق 
سیل زده، سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی اعالم کرد: تصدیگری در 

حوزه محرومیت زدایی را تعطیل کرده و محور فعالیت خود را...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسن قدیری ابیانه

یکی از حوزه هایی که غرب از جمله آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران و جهان 
اسالم تبلیغ می کند، موضوع نقش و حقوق زن در اسالم، حجاب و تعدد زوجات 
است که همواره به نحو تمســخرآمیزی به آن می پردازند. موضوع وضعیت زن و 
پوشش زنان و روابط زناشویی از موضوعاتی است که نه تنها غرب نمی تواند درباره 

آن از موضع باال با ایران و جهان اسالم...

 افول جایگاه زن
در تمدن آمریکایی

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3

  اقتصاد  قانون بودجه 98 صاحبان حرفه های 
پزشکی را به استفاده از پایانه فروشگاهی ملزم 
کــرد تا از آنچه به عنوان فــرار 7 هزار میلیارد 
تومانی از ســوی جامعه پزشــکی یاد می شد، 
پیشــگیری کند؛ پزشــکان در واکنش به این 
اقدام با راه اندازی پویش »نه به آپارتاید صنفی« 
خواستار لغو تفاهم نامه نظام پزشکی با سازمان 

امور مالیاتی شده و...

قدس از حال و روز 
بیمارستان ها در 

تابستان داغ می گوید

اینجا 
وی.آی.پی 

نیست!

رئیس دفتر رهبر شیعیان 
پاکستان در مشهد طی 

گفت وگو با قدس مطرح کرد

رأی مردمی 
تنها راه حل 

کشمیر
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 8

معاون اول رئیس جمهور:

همکاری دولت 
و آستان قدس 

با قدرت 
ادامه می یابد

 ............ صفحه 3

جناب آقای محمد امین توکلی زاده
درگذشت خواهر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده 
برای آن مرحومه غفران الهي و براي سایر بازماندگان صبر و 

اجر مسئلت می نماییم.

رضا خوراکیان،مهدی رضوی کیا، ایمان شمسایی       صفحه 1

فراخوان مناقصه 
امور اياب و ذهاب پرسنل 

بيمارستان قائم(عج) 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۲۱
۹

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

︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۶
۲۲
۵

فراخوان مناقصه 
البسه مورد نياز بيماران
بيمارستان قائم(عج) 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۲۲
۱

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش 
︨︣در︠︐﹩ ︋︀︾︀ت

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۶
۲۵
۳

رئيس هيئت مديره و دبير انجمن شركتهاى خدماتى مشهد

/ع
۹۸
۰۶
۲۳
۳

︫︣﹋️ ﹨﹞﹫︀ران ﹇︡س ︔︀﹝﹟ - ﹝﹢︨︧﹥ ﹨﹞﹫︀ران ﹁﹫﹛ ︑﹢س

️﹝  ︨﹤ ︖︀ و ارز︫﹞﹠︡ ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩︋  ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ ا﹡︐︀ب︋ 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  ︠﹩︀﹞︣﹁︣ه و د︋﹫︣ ﹋︀﹡﹢ن ﹋︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ 
︣ا︐︀ن از در﹎︀ه ا︤د ﹝﹠︀ن   را ︑︣︊﹉ و ︑﹠﹫️ ︻︣ض ﹡﹞﹢ده،︋ 

﹜ا︨︐︀ر﹢ ︑﹢﹁﹫﹅ روزا﹁︤ون︠ 

جناب آقاى مهندس احمد عبداهللا زاده

فراخوان مناقصه 
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان چناران 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۲۴
۶

/ع
۹۸
۰۶
۲۵
۷

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز: ٢٨۴٨ / ١٣٩٨ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای  
﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩  (﹡﹢︋️ اول)

١- ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  ٩٨٠١١١١
︨︦︠︣ ︫︣ ٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ا﹝﹢ر ورزش در ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︠︀﹡﹍﹫︣ان و

٣- ﹝﹏ و ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر : ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ،  ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︠︀﹡﹍﹫︣ان و ︫︣ ︨︣︠︦ -  ١٢ ﹝︀ه
۴- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار: ︫︣﹋️ ︋︣ه ¬︋︣داری ﹡﹀️ و﹎︀ز︫︣ق- ﹝︪︡ ، ︋﹙﹢ار︠﹫︀م ، ︋﹙﹢ارار︫︀د ، ︠﹫︀︋︀ن ︎﹫︀م ، ﹡︊︩ ︎﹫︀م ۶ ، ︎﹑ك ١٨ .

۵- ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ :  ۵-١- دارا︋﹢دن  ️﹫︭︫﹆﹢﹇﹩، ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩.
۵-٢- دا︫︐﹟ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹝︀﹜﹩، ︑︖︣︋﹥ و ︑︭︬ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︎︣وژه.

۵-٣- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩.
۵-۴- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ ︮︀دره از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩.

 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ︡ه در آ ﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ٧٢۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل از ا﹡﹢اع ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹝︖︀ز ا︻﹑م︫  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر (﹝﹠︀﹇︭﹥)︋  ۵-۵- ︑﹢ا﹡︀ــ﹩ ︑﹫ــ﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︫ 
︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩.

︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت )  ︋ ) WWW.EOGPC.IR ﹩﹡︀︤ار ︋﹥ ﹡︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ا﹍︀︎ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ر︋︣گ ﹨︀ی ا︨ــ︐︺﹑م ارز﹋ ️﹁︀۶- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋︣ای در
﹝︣ا︗︺﹥ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ، ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨ــ︐﹩ را در ﹇︀﹜︉ ﹉ ﹜﹢ح ﹁︪ــ︣ده ( CD ) ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹡︀﹝﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 
 ️﹁︀ده و ر︨﹫︡ در﹢﹝﹡ ﹏﹢︑  ۴ ︡﹠︋ ︡رج در﹠﹞ ︀ن ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار ︋﹥ آدرس﹝﹫︎ و ﹩﹇﹢﹆ ر﹢﹞︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۶:٠٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/٠۶/١٠ ︋﹥ ا ، ﹤︭﹇︀﹠﹞

.︡﹠︀﹝﹡
٧- ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀︻️ ١٠:٠٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١۴ در ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹎︪﹢ده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

٨- در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ، ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی  ٣١٩   و ٣٧٠۴٧٣١٧ -٠۵١ ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹡﹞︀﹠︡ . ︲﹞﹠︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︀︎﹍︀ه 
ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋︀ ︫﹞︀ره  ٣٢١٠۵٠٣  ︔︊️ ︫︡ه ا︨️.

 روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز شرق

/ع
۹۸
۰۶
۲۲
۷

مترو خط 2 در ایستگاه پایانی 

س
قد

 / 
ت

بیا
د 

حی
: و

س
عک

با حضور معاون اول رئیس جمهور 
چند طرح عمرانی و تولیدی در مشهد وچناران بهره برداری شد 

 ............ صفحه 2 خراسان

 کمک ۷۰میلیارد تومانی به سیل زدگان
 خادمیاران ساماندهی می شوند
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روزنامـه صبـح ایـران

رئیس قوه قضائیه: رسیدگی به پرونده ها را به افراد ناصالح نمی سپاریم  
سیاست: آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نخستین همایش روز حفاظت و اطالعات گفت: به همکاران خود در سراسر کشور گفته ام که اگر افراد ناصالحی بودند که نبودنشان در دستگاه موجب خلل و تأخیر در 

رسیدگی به پرونده ها می شوند، به مردم اعالم کنید ما ترجیح می دهیم در کار شما تأخیر رخ دهد، اما کار را به دست افراد ناصالح نسپاریم. قطعاً مردم نیز به این امر رضایت دارند.

 سیاســت  آیت اهلل علم الهدی ظهردیروز 
در خطبه دوم نمازجمعه  مشــهد مقدس 
در حــرم امام رضا )ع( با بیان اینکه ســیره 
سیاســی ائمــه )ع(، راهبرد عینــی برای 
حرکت های سیاســی امروز اســت، تصریح 
ائمه  کرد: ســیره سیاســی 
معصومیــن )ع( در واقع یک 
راهبرد عینــی و قطعی برای 
حرکت های  و  موضعگیری ها 
سیاســی امروز ما ســت؛ در 
سیره سیاســی اهل بیت)ع(، 
بــه دو جهــت بایــد توجه 
کنیم، یک جهت موضعگیری 
ائمه  و  اهل بیت)ع(  دشمنان 
معصومین)ع( در مقابل ائمه 
است که چگونه موضعگیری 
می کردند؛ چون جریان مقابله 
با والیت و دشمنی با والیت، 

امروز نیز تداوم یافته است. 
وی   alamolhoda.com گــزارش  بــه 
افزود: یعنی جریان هایی که آن روز با والیت 
می جنگیدند، همان جریان هایی هســتند 
که امــروز در داخل یا در خــارج با والیت 
می جنگنــد، این ها از یک نوع و ســنخند، 
همه شــان عناصر قوی شــیطان هستند و 

فرمانده اصلــی در همه مبارزات ضد والیی 
دیروز و امروز، شیطان بوده است.

 سکوالر سازی سیاست و جامعه
 شگرد همیشه دشمن

آیت اهلل علم الهدی به جهت دوم قابل توجه در 
سیره سیاســی ائمه )ع( اشاره کرد و افزود: 
نوع حرکت اهل بیت )ع( و ائمه معصومین در 
آن شرایط بوده و کیفیت دفاعشان در برابر 
توطئه های دشمن است، دشمن شگردهایی 
را تا امروز دنبال کرده؛ که یک شــگرد آن، 

سکوالر ســازی سیاست و دیانت و سکوالر 
ســازی جامعه بود؛ یعنی به مردم بفهمانند 
مدیریت اجتماعــی، اداره اقتصــاد و اداره 
سیاست شما ربطی به دین شما ندارد، این 

شگرد مهم دشمنان اهل بیت)ع( بود.
آیت اهلل علم الهدی با هشــدار نســبت به 
تالش جریان های سیاســی برای دوقطبی 
ســازی جامعــه، تصریح کرد: بــرادران و 
خواهران، حواستان جمع باشد، جناح های 
سیاســی قدرت طلب، جریان های سیاسی 
فرصت طلب می خواهند کشــور و جامعه 

را دوقطبی بکنند، اگر بنده عمامه به ســر 
در تریبون نمازجمعــه از حجاب حمایت 
می کنم، اگر بــا الابالی گری و بی بندوباری 
مبارزه می کنم، بشــوم یک قطب جامعه، 
یک عــده بی حجاب و افــرادی که دنبال 
عیاشی و شــهوت رانی هستند نیز بشوند 
یک قطب اجتماع، جامعه دوقطبی شــود، 
جریان دیندار یک طرف، جریان الئیک نیز 
یک طرف، به جان هم بیفتند، حاال در این 
رقابت سیاســی ممکن است آنان قدرت را 
به دست بگیرند، جامعه را دوقطبی کنند 
برای اینکه وقتی به میدان رقابت سیاسی 
در عرصه انتخابات می آیند، جریان الئیک 
بشود اردوی سیاسی آنان، بشود یک قطب 

و با آنان بجنگد.
وی بیان کرد: امروز در مملکت هرچه حرف 
از شادی و نشاط، خوشی جوان، الابالی گری 
و توسعه بی بندوباری ها می شنوید و هرچه 
حرف در مبــارزه با حجــاب و قیود دینی 
و دین می شــنوید، مربوط بــه این جریان 
شــیطانی سیاســی اســت که می خواهد 
جامعه را دوقطبی کند، برادران و خواهران 
حواستان جمع باشد، کنار بکشید بی دینی 
حاکم می شود و شما در برابر پیغمبر مسئول 

هستید.

آیت اهلل علم الهدی هشدار داد

تالش جناح های قدرت طلب برای دوقطبی سازی جامعه

 متاسفانه چند وقتی اســت برخی فروشگاه های اینترنتی که حسابشون خالیه 
و موعد چک هاشون رســیده، ترفند جدیدی برای پاس کردن این چک ها به کار 
می برند. به اینصورت که یک و یا چند جنس چند میلیونی رو با یک تخفیف ویژه 
و نسبتاً زیاد به فروش می گذارند. بعد از فروش و پرداخت های مشتریان، روز بعد به 
مشتری زنگ می زنند و می گویند که ما در درج قیمت اشتباه کرده ایم و یا جنس 
ما توســط تأمین کننده جور نشده است و باید پول شما را برگردانیم . این فرایند 
برگشت پول یک هفته تا 15 روز طول می کشد و در این مدت زمان چک های آن 
شرکت نیز پاس شده است. به همین راحتی! حال سؤال اینجاست چه مرجعی به 
این تخلفات رســیدگی می کند؟ آیا قانونی برای برخورد با این تخلف وجود دارد؟ 

09150003616
 چــرا به قول شــما صدها هــزار جابه جایــی انجام می گیــرد، همه اش طمع 

صاحبخانه هاست یا بدرفتاری خوش نشین ها ؟ 09390003589
مجلس، چرا نســبت به وعده های نافرجام ۹۶ دولت سکوت کرده است؟ وعده ها 
به ملت بود و نمایندگان مدعی اند که وکیل ملتند نه دولت. مجلس تصمیم ندارد 

پشتیبانی بی مورد خود را از دولت قطع کند؟ 09150007215
 به آن هموطنی که پیام داده که: مســجدی موفق...عرض می کنم که مسائل و 
مشکالت مردم مرتبط با مسئوالن است که باید پاسخگوی ملت باشند و مساجد نیز 

جایگاه عبادی و محترم خود را دارند. 09150008863
 از مأموران راهنمایی و رانندگی که بی دلیل مردم رو جریمه می کند، بپرسید به 
فکر اون دنیا هم هستید. موبایل همراه نداشتم خونه جا گذاشتم جلوی من روگرفته 
میگه با موبایل صحبت می کردی! قســم خوردم میگم گوشی همراهم نیست به 
خدا. آقا ناراحت شده دوبله جریمه کرد. واگذارت کردم به خدا. آبروی راهنمایی و 

رانندگی رو بردین. مردم رو بدبین نکنید ممنون. 09150007472
کشــورهای منطقه و چه بسا دنیا از حضور بدون شهریه در کالس عملی مقابله 
با استیالی دالر بر اقتصاد جهان که توسط ایران برگزار می شود، حداقل تشکر که 

بکنند. 09150009278
رئیس قوه قضائیه ان شــاءاهلل برخورد شما با این فاسدان به ظاهر انقالبی و رذل 
همچنان ادامه داشته باشد، رفتار عادالنه سبب امید مردم می شود. 09150001914

 اول مهر سرپرســت محترم آموزش وپرورش - چه خوب ایشان اولویت ها را 
تشــخیص دادند، البته وزیران قبلی هم همین ها را می گفتند اما دریغ ازعمل 
- اول مهر خداحافظی با مدارس خشتی، اول مهر کالس بدون معلم نخواهیم 
داشت، اول مهر حذف بخاری نفتی، اول مهر کالس استاندارد۲۰ تا ۲5 نفره نه 
۴۰ دانش آموز، اول مهر روشن شدن تکلیف قبوض مدارس، اول مهر پرداخت 
اضافه کار معوق، اول مهر پرداخت پاداش بازنشستگان، اول مهر اجرای عدالت 
برای بازنشســتگان که فاصله حقوقشان با شــاغالن درحال زیاد شدن است، 
بــه خصوص با طرح رتبه بندی ما که بخیل نیســتیم، امــا اصولی و زیربنایی 
کار کنید نه سیاســی و تبلیغاتی- مســکن، تعاونی مصرف و... را فعال کنید. 

09390008729

 افول جایگاه زن
در تمدن آمریکایی

یکی از حوزه هایی که غرب از جمله آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی ایران و جهان اسالم 
تبلیغ می کند، موضــوع نقش و حقوق زن 
در اســالم، حجــاب و تعدد زوجات اســت 
که همــواره به نحو تمســخرآمیزی به آن 
می پردازند. موضوع وضعیت زن و پوشــش 
زنان و روابط زناشویی از موضوعاتی است که 
نه تنها غرب نمی توانــد درباره آن از موضع 
باال با ایران و جهان اسالم برخورد کند، بلکه 
عرصه ای اســت که بنیان های جامعه غربی 
را سســت و رو به ریزش کرده اســت. باید 
اذعان داشــت که صاحبان ثروت در غرب و 
به ویژه آمریکا در راستای مشغول کردن افکار 
عمومی نســبت به عدم اعتراض به انباشت 
ســرمایه قدرت و نفوذ در صاحبان سرمایه، 
به انحــای مختلف درصــدد تحمیق ملت 
خویش هستند. یکی از این راه ها ترویج آزاد 
روابط جنسی باهدف مشغول کردن آن ها به 
این گونه امور و جلوگیــری از ورود آن ها به 
مسائل سیاســی و اعتراض به قدرت مالی و 
سیاسی و تعیین کننده در غرب است. آمریکا 
بیــش از همه بر این موضــوع تأکید دارد، 
به نحوی که در این راستا برهنگی زنان را مؤثر 
ارزیابی کرده و با توانایی تبلیغاتی رسانه ای 
این موضوع را تحت پوشــش آزادی زنان و 
آزادی روابط اجتماعی جامعه عنوان کرده و 

مخاطبان را اغفال می کنند.
بااین حال نقطه مشــترک فرهنگ اسالمی 
بافرهنگ غربی در ارزش بخشیدن و نعمت 
دانستن جذابیت جنسی است. اسالم روابط 
زناشویی را ضرورتی برای زن و مرد در سنین 
بلــوغ می داند. نقطه تفــاوت و حتی تقابل 
فرهنگ اســالمی با آمریکایی آن است که 
اسالم جذابیت جنسی و روابط زناشویی را در 
حریم روابط مشروع زناشویی تعریف می کند، 
درحالی که در غرب روابط جنسی آزاد تبدیل 

به ارزش اجتماعی و اقتصادی شده است.
بایــد بگوییم علــم، ایمان، عمــل صالح، 
نقش مادری و همســری و تجربه زندگی، 
ارزش های زن در اســالم به شــمار می رود؛ 
هرچند در غرب علم، تجربه و کارهای خیر 
یک ارزش اجتماعی محســوب می شود، اما 
ویژگی های ظاهری زن نیز ارزش اجتماعی 
محسوب می گردد. درنتیجه در موارد بسیاری 
ســایر ارزش هایی مثل علم، توانایی کاری و 
انجام کارهای خیر تحت  شعاع این جنبه از 

ارزش ها قرار می گیرد.
بایــد اذعان داشــت سیاســتمداران غربی 
به ویژه آمریکایی برای مشــغول نگه داشتن 
افــکار عمومــی حدومرزهــای اخالقی را 
شکســته اند، چنانچه در جامعه آمریکایی 
ازدواج هم جنس بازان و رابطه بین انســان با 
حیوانات جزو آزادی های فردی محســوب 
می شود. حتی ازدواج دو هم جنس نیز قانونی 

شمرده می شود!
انحطاط اخالقی و فروپاشی جامعه آمریکایی 
تا آن جا گسترش داشته که حتی سرپرستی 
کودکان یتیم به هم جنس بــازان هم واگذار 
می شــود. حتی ســنای آمریکا بــا تصویب 
مصوبه ای رابطه جنسی با حیوانات را نیز مجاز 
شمرده، در همین راستا شاهد برگزاری مراسم 

ازدواج مردها یا زن ها با حیوانات نیز بوده ایم.
از تمام ایــن بی بندوباری ها که بگذریم باید 
عنــوان کنیم که زمزمه تالش غربی ها برای 
اینکــه رابطه با محارم را نیز قانونی کنند به 
گوش می رســد. ازاین رواست که می گوییم 
جامعه آمریکایی به شدت رو به انحطاط است!

متأسفانه برخی جوامع اسالمی با مشاهده 
پیشــرفت های غــرب گمــان می کننــد 
پیشــرفت های جهان غرب ناشی از روابط 
اجتماعــی بین زن و مرد یــا حتی فراتر از 
آن است، درحالی که پیشرفت این کشورها 
به دلیل روابط آزاد نیســت، بلکه به دلیل 
ســاعات مفید کاری، ساعات مفید مطالعه، 
رعایت انضبــاط اجتماعــی و اقتصادی و 

الگوهای مصرف است.
در جامعــه آمریکایی برهنگــی و روابط 
آزاد جنســی، آزادی تلقی شده و به شدت 
اســیر  آن ها  درحالی که  تبلیغ می شــود 
این نوع نگاه هســتند. زنانــی که دائم به 
فکر عرضه جذابیت های خــود در روابط 
اجتماعی هســتند در حقیقــت به ملعبه 
جنسی مردان تبدیل شده اند. جامعه ای که 
زنان آن درصدد شباهت با مردان هستند 
خود را کمتر از مــردان ارزیابی می کنند. 
در چنین جامعه ای فمینیســت ها مرد و 
زن را در تضاد با یکدیگر ارزیابی می کنند 
درحالی کــه در اســالم زن و مرد مکمل 

یکدیگرند نه متضاد با یکدیگر.
در آمریکای در حال زوال، پوشش و حجاب 
دست و پاگیر شمرده می شود درحالی که در 
قوانین اسالمی نه تنها پوشش مانع پیشرفت 
جامعه نیست بلکه عامل پیشرفت یک جامعه 
به شمار می رود. درحالی که این مورد با توجه 
به آنچه در آمریکا دیده می شود نقطه مقابل 
اســت تا جایی که حتی در برخی اعتراضات 
زنان و مردان بدون هیچ پوششــی شرکت 
می کنند و این امر نه تنها نکوهش نمی شود 
بلکه با تبلیغات رسانه ای گسترده بزرگ و مهم 
جلوه داده می شود تا اوج توحش در فرهنگ 
آمریکایی و حرکت قریب الوقوع در مســیر 

زوال را بیش از گذشته به رخ بکشد.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمدحسن قدیری ابیانه

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 یک شگرد دشمن، 
سکوالر سازی 
سیاست و دیانت 
و سکوالر سازی 
جامعه بود؛ یعنی 
به مردم بفهمانند 
مدیریت اجتماعی، 
اداره اقتصاد و اداره 
سیاست شما ربطی 
به دین شما ندارد
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مبادالت نفت هدف جاسوسان دستگیر شده سیا در ایرانپاسخ قاطع در انتظار ماجراجویی صهیونیست ها در تنگه هرمز
سیاست: چندی پیش وزیر خارجه آمریکا در 
مصاحبه ای اعالم کرد که واشــنگتن از بیش از 
۶۰ کشــور برای شرکت در یک ائتالف دریایی 
با هدف ادعایی محافظت از تردد کشــتی ها در 
خلیج فارس دعوت به عمل آورده است. هرچند 
بسیاری از کشورها همچون آلمان به صراحت 
آن را رد و برخی اما واگرهای متعددی را مطرح 
کردند، اما رژیم اشغالگر قدس با سوء استفاده 
از این موضوع ســعی کرد در این ماجراجویی 
خطرناک شرکت کند. به گفته این رژیم »این 
اقدام در راســتای توســعه روابط با کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس است«! روز گذشته 
ســیدعباس موسوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران در واکنش به این موضوع  گفت: 
ایران معتقد است اصل این ائتالف تنش زاست 
و هرگونه حضور احتمالی رژیم اشغالگر قدس 
در این ائتالف خودخوانده، که وجود نامشروعش 
در خاورمیانه اســاس ناامنی و بی ثباتی است را 
تهدیدی آشکار علیه امنیت، حاکمیت و تمامیت 

ارضی خود و عاملی بحــران آفرین و بی ثبات 
ساز در منطقه خلیج فارس تلقی می کند و در 
چارچوب سیاست بازدارندگی و دفاعی کشور، 
حق مقابله با این تهدید و دفاع از خود را محفوظ 
می دارد و در عمل به آن در چارچوب سیاست 
دفاعی کشور، تردیدی ندارد و مسئولیت همه 
عواقب این اقدام خطرناک برعهده رژیم آمریکا 
و رژیم نامشروع صهیونیستی خواهد بود.  امیر 
عبداللهیان، دســتیار رئیس مجلس نیز گفت: 
»اســرائیل غاصب پاي خــود را به تنگه هرمز 
بکشاند، در آتش خشم منطقه سوخته و دودش 

از تل آویو بلند خواهد شد«.

سیاســت: مدیر کل ضدجاسوســی وزارت 
اطالعات ایران ۳1 تیر سال جاری از شناسایی 
و دستگیری 1۷ جاسوس تربیت یافته سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در داخل کشور 
خبر داد و گفت آن ها به اعدام محکوم شده اند. 
او گفته بود که جاســوس های شناسایی شده 
شامل »شــاغالن مراکز حســاس و حیاتی و 
همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز 
هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال 
فعالیت بودند«. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 
در گزارشــی فاش کرده برخی از فعالیت های 
این گروه، تالش هایی مخفیانه برای گردآوری 
اطالعات دربــاره فروش نفت ایران را شــامل 
می شده است. محور گزارش نیویورک تایمز را 
اهمیت جاسوسی از صنعت نفت ایران، پس از 
اقدام آمریکا در اعمال تحریم  علیه فروش نفت 
ایران تشــکیل می دهد. نیویورک تایمز نوشته 
اســت: »از زمانی که ترامپ، تحریم ها را  اعمال 
کرد دســتیابی به اطالعات در خصوص فروش 

نفت به یک ســالح باارزش ژئوپلتیک تبدیل 
شده... و فروش نفت ایران که زمانی یک کسب 
و کار ایمن و جذاب برای افراد متنفذ بود، اکنون 
یک بازی پرمخاطره جاسوسی و ضدجاسوسی 
اســت«. روزنامه آمریکایی در ادامه با اشاره به 
بیانیه ماه گذشته ایران در خصوص دستگیری 
1۷ نفر از عوامل ســیا می نویسد: »دولت ایران 
اهداف جاسوســی این افراد که برخی به اعدام 
محکوم شــده اند را مبهم گذاشــت، اما اکنون 
مشــخص شــده که اهداف آن ها تالش هایی 
مخفیانه بــرای گردآوری اطالعات در خصوص 

فروش نفت را شامل می شده است«۰

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

خبر

دردسر تنش زایی دولت انگلیس در منطقه
لغو سفر یک کشتی تفریحی انگلیسی به خلیج فارس 

سیاست: شرکت مالک کشتی مسافری 
تفریحی P&O اعالم کرد که ســفر به 
خلیج فارس و دوبی را به دلیل تشــدید 
تنش بین ایران و انگلیس در تنگه هرمز 
لغو کرده است. به گزارش فارس به نقل از 
اینتلی نیوز این شرکت اعالم کرده است 
که از ماه اکتبر تا حداقل ماه مارس سال 
آینده میالدی سفر خود به خلیج فارس و دوبی را لغو کرده و این مسئله را به 

تمام مشترکین خود اعالم کرده است. 

آشتی ضرغامی و روحانی
فارس: عزت اهلل ضرغامی در نهمین طرح ضیافت رضوی در دانشگاه فردوسی 
مشهد گفت: در شورای عالی انقالب فرهنگی، مستدل و صریح حرف می زنیم، 
اما در شــورای عالی فضای مجازی، بحثم بــا آقای روحانی فراتر رفت و بدون 
مالحظه پاســخ می دادم تا کار به بگومگو رسید و آقای روحانی جلسه را ترک 
کرد و دیگر به من اجازه شرکت در جلسات را نداد، اما ۶ ماه بعد که به دستور 
رهبرمعظم انقالب جلسه با حضور همه اعضا تشکیل شد، ما عادی باهم صحبت 

کردیم.

 تالش نخست وزیر ژاپن
 برای دیدار مجدد با رئیس جمهوری ایران

ایرنا: روزنامه ژاپن تایمز نوشــت که شــینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در تالش 
است تا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اواخر سپتامبر 
)مهرماه( در نیویورک برگزار می شود با حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران دیدار کند. در پی ســفر »مارک اســپر« وزیر دفــاع آمریکا به توکیو با 
هدف متقاعد کردن ژاپن برای پیوســتن به ائتالف دریایی آمریکا در آب های 
خلیج فارس، روزنامه ژاپن تایمز به نقل از یک مقام وزارت خارجه توکیو نوشت، 
از آنجا که شــینزو آبه، دنبال دیدار مجدد با رئیس جمهوری ایران در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل است، در نتیجه ژاپن نمی خواهد با تصمیم پیوستن 
به ائتالف دریایی آمریکا برگزاری این دیدار و نشســت با دولت ایران را تحت 

تأثیر قرار دهد.

انصراف دیپلمات آلمانی از پذیرش ریاست »اینستکس«
به اروپا امیدی نیست

سیاســت: برند اربل، ســفیر پیشین 
آلمان در ایــران و عراق که برای تصدی 
ســمت مدیر عاملی ساز و کار موسوم به 
»اینستکس« نامزد شده بود، مجبور شده 
از پذیرش این سمت انصراف دهد. روزنامه 
آلمانی »بیلد« گفتــه اربل در مصاحبه با 
یک کانال یوتیوب آلمانی برنامه موشکی 
ایران را قانونی خوانده بود. رسانه های صهیونیستی همچنین گزارش داده اند او 
پس از افشــا شدن برخی از ســخنانش درباره »هولوکاست« مجبور به استعفا 
شده است. وزارت خارجه آلمان تأیید کرده که اربل گفته بنا به دالیل شخصی 
نمی تواند ریاست اینستکس را به عهده بگیرد. سه کشور اروپایی طرف برجام 11 
بهمن ماه سال گذشته اعالم کردند قصد راه اندازی ساز و کاری به نام اینستکس 

)INSTEX( با هدف ادعایی تسهیل مبادالت تجاری با ایران دارند.

ترامپ با دست پس می زند و با پا پیش می کشد
فرانسه برای مذاکره با ایران نماینده آمریکا نیست!

سیاســت: دونالد ترامپ که به دلیل ناکارآمد بودن سیاست  موسوم به »فشار 
حداکثری علیه ایران« در مجاب کردن تهران به مذاکره با واشنگتن مورد انتقاد 
قرار گرفته، روز پنجشــنبه توجیه جدیدی برای عــدم تمایل ایران به مذاکره 
ارائه کرد. رئیس جمهــور آمریکا در صفحه توییتر خود ضمن طرح این ادعای 
اثبات نشــده که ایران خواستار مذاکره اســت، »امانوئل مکرون«، رئیس جمهور 
فرانســه را به ارسال عالمت های اشتباه به ایران متهم کرده است. او در توییتر 
نوشت: »ایران گرفتار مشکالت جدی مالی است. آن ها به شدت خواهان گفت وگو 
با آمریکا هستند، ولی از طرف همه کسانی که ادعا می کنند نماینده ما هستند، 
از جمله رئیس جمهور فرانسه، مکرون به آن ها عالمت های اشتباه داده می شود«. 
وی اضافه کرد: »می دانم امانوئل همانند بقیه حسن نیت دارد، اما هیچ کس غیر از 
ایاالت متحده به نمایندگی از ایاالت متحده صحبت نمی کند. هیچ کس به هیچ 
شکل، روش یا نوع مجاز به نمایندگی ما نیست«.  ترامپ، مطابق معمول مشخص 
نکرده به چه گزارش یا اظهارنظری واکنش نشــان می دهد، اما به تازگی برخی 
منابع خبری به نقل از منابع ناشناس ادعا کرده بودند امانوئل مکرون از »حسن 
روحانی«، رئیس جمهور ایران برای شــرکت در نشست گروه ۷ و دیدار با ترامپ 
دعوت کرده است. یک دیپلمات فرانسوی ساعاتی پس از انتشار این گزارش ها 
گفته بود که مکرون در جریان گفت وگوی اخیر خود با حسن روحانی پیشنهادی 

به وی درباره شرکت در نشست گروه ۷ یا دیدار با ترامپ نداده است.

امنیتی- اطالعاتیسیاست خارجی
نیویورک تایمز مدعی شدواکنش ایران به سوء استفاده رژیم اشغالگر قدس از طرح ائتالف نظامی

 دفاعی-امنیتی
فرمانده سپاه:

 همراهی مردم با سپاه 
یک نعمت الهی است

مجلس
نماینده حامی دولت:

 اختیارات رئیس جمهور 
در قانون کم نیست

 قوه قضائیه
تکذیب یک شایعه

بازداشت دادستان پیشین 
تهران صحت ندارد

نماز جمعه
آیت اهلل موحدی کرمانی:

هند از برخورد با مسلمانان 
جلوگیری کند

فارس: سردار سرلشــکر سالمی، فرمانده 
کل سپاه پاسداران در پایان سفر به استان 
کرمانشــاه همراهــی و حمایــت مردم از 
ســپاه به ویژه در شرایط خاص و حساس 
را نعمتــی الهــی برای این نهــاد انقالبی 
محســوب و یادآور شــد: دلربایی، باور و 

دستور کار سپاه است.
فرمانــده کل ســپاه پاســداران افــزود: 
کارکردهــای افتخارآمیز این نهاد در چهار 
دهه اخیر نشــان داده اســت اول باید بر 
قلب هــای مردم نفــوذ و در دل های آنان 
جاری شد تا بستر شــکوفایی و تعالی در 

کشور به ویژه برای ما فراهم تر شود.

سیاســت: علی مطهری گفت: اختیارات 
رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست، 
اما بستگی به شخصیت هر رئیس جمهوری 
دارد. به هر حال برخی از رؤســای جمهور 
ماننــد آقای روحانی مالحظاتــی دارند و از 
برخی اختیارات خود اســتفاده نمی کنند، 
اما برخی از رؤســای جمهــور مانند آقای 
احمدی نژاد جســارت بیشــتری دارند و از 
اختیــارات خود اســتفاده می کنند و حتی 
ممکن اســت فراتر بروند. مطهری افزود: به 
نظر من بحث اختیارات یک رئیس جمهور 
بیشتر به روش رئیس جمهور بر می گردد که 

چگونه رفتار کند.

سیاســت: در روزهای گذشته برخی افراد 
در شــبکه های اجتماعی اخباری شــایعه 
کــرده بودند که عباس جعفری دولت آبادی، 
دادســتان عمومی و پیشین تهران بازداشت 
شــده و با قرار وثیقه آزاد اســت. این شایعه 
تــالش کرده بود دولت آبــادی را به موضوع 
دســتگیری یکی از مقامات ســابق قضایی 
ربط بدهد. اما عباس جعفــری دولت آبادی 
در گفت وگو با فارس، گفت: این موضوعات از 
اساس کذب است و صحت ندارد. غالمحسین 
اســماعیلی، ســخنگوی قوه قضائیه نیز با 
تکذیب این شایعه، از پیگیری عوامل پشت 

پرده آن خبر داد.

مهر: خطیــب موقت نمــاز جمعه تهران 
خطاب به ســران ایاالت متحــده آمریکا 
گفت: دنیــا بداند هیئــت حاکمه آمریکا 
به ویژه ترامپ، مصداق بارز طاغوتی اســت 
که در قــرآن کریم آمده اســت. آن ها از 
پیمان هــای بین المللی از جملــه قرارداد 
منع گسترش ســالح های موشکی خارج 
شــدند و به هیچ پیمانی پایبند نیســتند. 
موحدی کرمانــی همچنین با اشــاره به 
حوادث کشمیر گفت: به دولت هندوستان 
هشدار می دهیم که از برخورد با مسلمین 
خودداری کند؛ زیرا این اقدام به مصلحت 

دولت هند و منطقه نیست.

حســین نادریان: ســعید حجاریان از تئوریســین های جبهه 
اصالحات که اسفند سال ۹۷ گزینه »انتخابات مشروط« را به عنوان 
راهکار اصالح طلبان در انتخابــات آینده اعالم کرده بود، دوباره در 

گفت وگویی با روزنامه سازندگی بر این موضع خویش تأکید کرد.
این حضور مشروط از منظر او سه وجه دارد: نخست باید منتظر 
بازی اصول گرایان در زمین انتخابات شــد و اینکه قرار اســت 
انتخابات چگونه برگزار شود. دوم اشتراط )شرط گذاشتن( نفس 

در میان اصالح طلبان و سوم تهیه منشور اصالح طلبی.
او مشــارکت بی قید و  شــرط اصالح طلبی را عامل دور شدن این 
جریان از مردم خواند و هر دو گزینه سکوت در انتخابات یا خروج 
از انتخابات را رد کرد. هرچند اولی را رویکرد مناســبی دانست که 
البته نباید ترویج شود، اما اگر شرایط حضور اصالح طلبان در میدان 
فراهم نشــد، باید از خیر انتخابات گذشت، اما عبور از انتخابات را 
راهبرد دقیقی نمی داند. اظهارات او در شرایطی صورت گرفته است 
که بدنه مردمی اصالح طلبان به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی 
اعتماد خود را به این جریان ازدســت داده و به سرخوردگی دچار 
شده اند. درواقع اظهارات متناقض چهره های شناخته شده این جناح 
از مشــارکت همه جانبه تا عدم حضور و سکوت، نشان می دهد به 
نوعی دچار سردرگمی شده اند. اصالح طلبان که از وضعیت موجود 
و کاهش سرمایه اجتماعی خویش آگاهند، با مشکل از دست دادن 

جامعه هدف مواجه هستند.
این اظهارات در حالی عنوان می شود که دادن شعارهای بزرگ 
و غیرواقعی، تهییج جامعه رأی در انتخابات 1۳۹۶ و ســپس 
فروکش هیجان های انتخاباتی پس  از آن و عدم تحقق وعده ها 

سبب شد تا پیوند میان اصالح طلبان و بدنه رأی دهنده گسسته 
شود. افزایش توقعات مردم و ناتوانی در تأمین مطالبات عمومی 
جامعه توان این جریان را در مدیریت شرایط به چالش کشیده و 

جریان اصالح طلبی را در بزنگاه سختی قرار داده است.
این جریان در چنین شرایطی از پیش خود را بازنده بازی می داند؛ 
بنابراین سعی دارد تا با طرح این گمانه ها از پیش ضعف خود در 
جذب آرای مردم و شکست احتمالی را تبیین نماید. بیشترین 
تأکید حجاریان بر قواعد بازی و شرایط برگزاری انتخابات است 
و انگشت اشاره او به جای اینکه به سوی آسیب شناسی جریان 
خودی باشد، بیشتر جریان اصول گرا را نشانه گرفته است که این 

خود، فرافکنی است.
این گفته حجاریان که اصالح طلبان باید منتظر بازی اصول گرایان 
بمانند نیز نشــان می دهد آنان هنوز به جمع بندی از شــرایط 
داخلی خود نرسیدند، گویا اصالح طلبان در این مقطع باز هم در 
راهبردهای انتخاباتی دچار اختالف های داخلی شده اند. گسست 
بدنه اجتماعی اصالح طلبان این اختالف ها و سردرگمی را شدت 
بخشیده است. حجاریان می گوید حضور بی قیدوشرط موجب 
جدایی کامل اصالح طلبان از مردم اســت، درحالی که عملکرد 
نمایندگان برگزیده آنان در فهرست امید نمود عینی گسست این 
جریان از مردم است. حضور چهره هایی بی تجربه و یا آقازاده هایی 
چون فاطمه حسینی که خود را محق دربرداشتن سهم از سفره 

انقالب می خوانند، بیشترین ضربه را به این جریان زده است.
در شــرایطی که حاکمیت اصالح طلبان برنهادهای انتخاباتی 
ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر می توانست به فرصتی 

برای کسب سرمایه آنان بدل شود، اما این بار نیز همچون اواخر 
دهه ۷۰ شمسی این حاکمیت به افول این جریان انجامید.

گویا تجربیات گذشــته به جای آسیب شناســی به اظهارات 
فرافکنانه و در پیش گرفتن راهکارهای تکراری و شکست خورده 

ختم شده است.

 ریشه شرط و شروط اصالح طلبان
درحالی که به نظر می رســد اصالح طلبان فرصت زیادی برای 
ترمیم و بند زدن چینی شکســته اعتماد عمومی ندارند، این 
موضعگیری ها جز ســردرگمی و ضعف این جریان نیست. این 
تمثال شکسته، نیاز به اراده ای برای بازسازی و در نظر گرفتن 
واقعیات موجود جامعه دارد. اینکه این جریان باید غیر از بخش 
دانشگاهی، روشــنفکر و طبقه متوسط نگاهی به حاشیه های 
شهری و توده مردم داشته باشد یا حداقل هنگام برداشتن سهم 
از سفره انقالب، نظری نیز به این اقشار ضعیف جامعه بنماید. 
این تناقضی است که ماهیت اصالح طلبی را به چالش می کشد و 
تا زمانی که اصالح طلبی نتواند آن ها را حل نماید، پس از فرازی 

مقطعی، فرودی سخت را تجربه خواهد کرد.

سیاست داخلی

طرح نو حجاریان، چینی شکسته اعتماد عمومی را بند نمی زند

اصرار تئوریسین اصالحات بر مشارکت مشروط
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

طرح جامع پدافند غیرعامل حرم مطهر رضوی تدوین می شود  آستان: رئیس شورای راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل حرم مطهر رضوی از تهیه و تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل اماکن 
متبرکه رضوی با مشارکت سازمان پدافند غیرعامل کشور خبر داد.سیدخلیل منبتی با اشاره به جلسه مشترک با سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تمام تالش خود را برای مصون سازی حرم 

مطهر رضوی و بی اثر کردن تهدیدهای دشمن به کار خواهیم بست.وی تصریح کرد: تمام طرح های توسعه حرم نیز باید با رعایت اصول و الزامات طرح جامع پدافند غیرعامل حرم مطهر رضوی اجرایی شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون اول رئیس جمهور:

همکاری دولت و آستان قدس با قدرت ادامه می یابد
بر  رئیس جمهور  اول  معــاون 
همکاری و هماهنگی دولت با 
آســتان قدس رضوی به منظور توسعه و 
پیشرفت استان خراسان رضوی و خدمت 
به زائران و مجــاوران امام رضا)ع( تأکید 

کرد.
بــا  دیــدار  در  جهانگیــری  اســحاق 

حجت االســام والمسلمین مروی، تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به شرایط 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: امروز دشمنان ایران از تحقق رؤیاهای 

خود مبنی بر سقوط نظام جمهوری اسامی مأیوس شده اند.
معــاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: منطق و سیاســت مــا در روابط بین المللی؛ 
گفت وگو، احترام و منافع متقابل اســت و بر این اساس ایران زیر بار زور و فشارهای 
نادرســت نخواهد رفت.وی با اشاره به مشکات موجود در استان خراسان رضوی از 
جمله بیکاری و آسیب های ناشی از حاشیه نشینی، ضمن تأکید بر ریشه یابی دقیق 
مشکات، ابراز امیدواری کرد مسئوالن استان با کمک همه نهادها بتوانند به تدریج 
دغدغه ها را برطرف کنند.جهانگیری وجود مضجع شــریف حضرت امام رضا)ع( را 
مایه برکت برای مردم ایران به ویژه اهالی خراســان رضوی دانست و ابراز امیدواری 
کرد که با درایت حجت االسام والمسلمین مروی در مدیریت آستان قدس رضوی، 

خدمت رسانی به مردم و زائران امام رئوف هر روز بیشتر شود.
وی افزود: دولت در کنار مدیریت آستان قدس است و این هماهنگی و همکاری با 

قدرتی بیشتر از گذشته ادامه خواهد داشت.
حجت االسام والمسلمین مروی نیز در این دیدار با بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود 

درباره مسائل روز استان، ضرورت خدمت رسانی به مردم را یادآور شد.
تولیت آســتان قدس عملکرد دولت در همکاری با این نهاد را مطلوب دانست و بر 

هماهنگی بیشتر به منظور رفع دغدغه های مردم تأکید کرد.

 ویژه برنامه های حرم مطهر رضوی
در روز عرفه و عید سعید قربان   

کاشانی:  مروج  قدس/محمدحسین 
ویژه  برنامه هــای فرهنگی- مذهبی روز 
نهم ماه ذی الحجه مطابق با روز »عرفه« و 
دهم این ماه مصادف با عید سعید قربان 
حرم مطهر رضوی از سوی اداره تبلیغات 
اسامی و مناسبت های ویژه آستان قدس 
رضوی اعام شــد. بر اساس این برنامه، 

مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه از ساعت 15/30روز یکشنبه بیستم مردادماه جاری 
در صحن جامع رضوی حرم مطهر امام هشتم)ع( آغاز می شود.

در این مراســم »کبیــر قلندرزاده« قاری قرآن کریم به تــاوت آیاتی از کام وحی 
خواهد پرداخت و »حجت االسام والمسلمین سیدحسین مؤمنی« درباره روز عرفه 
و عظمت و آداب آن به ایراد ســخن می پردازد. در ادامه برنامه، دعای پرفیض عرفه 
توسط مداح و ذاکر اهل بیت)ع( »مرتضی طاهری« برای بهره مندی زائران و مجاوران 
قرائت می شود.همچنین در مراسم شب عید سعید قربان و در صحن جامع رضوی، 
پس از نماز جماعت مغرب و عشــا، حجت االسام والمسلمین حبیب اهلل فرحزاد در 
جمــع زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( ســخنرانی خواهد کرد. در 
صبح روز دوشنبه بیست و یکم مردادماه جاری، نماز عید سعید قربان توسط آیت اهلل 
ســیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراســان رضوی و امام جمعه 
 مشهد مقدس در صحن جامع رضوی و با حضور انبوه زائران و مجاوران حرم مطهر 

حضرت رضا)ع( اقامه خواهد شد.
همچنین حجت االســام حاج ابوالقاسمی دوالبی از ساعت 11صبح روز عید سعید 
قربان  و پیش از نماز جماعت ظهر و عصر در رواق امام خمینی)ره( حرم منور رضوی 
در جمع زائران و مجاوران سخنرانی می کند و در مراسم شام عید سعید قربان و از 
ســاعت 18/20 در صحن جامع رضوی، زائران و مجاوران آستان ملکوتی حضرت 

رضا)ع( از سخنرانی حجت االسام والمسلمین فرحزاد بهره مند خواهند شد.

 قدس یک روز پس از بیانات مهم تولیت آستان 
به  خدمت رسانی  شتاب  درباره  رضوی  قدس 
و  رضوی  قدس  آستان  استانی  دفاتر  محرومان، 
برنامه های این آستان مقدس در مناطق سیل زده، 
آستان  محرومیت زدایی  معاونت  سرپرست 
حوزه  در  تصدیگری  کرد:  اعام  رضوی  قدس 
محرومیت زدایی را تعطیل کرده و محور فعالیت خود 

را واسپاری امور به نهادهای مردمی قرار داده است.
حامد صادقی در نشســت هم اندیشی فعاالن حوزه 
اشتغال با موضوع »خیریه های اشتغال« که پنجشنبه 
در حرم مطهر رضوی با حضــور جمعی از فعاالن 
حوزه اشــتغال برگزار شــد، به جهت گیری های 
معاونت محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی در 
حوزه اشــتغال زایی اشاره کرد و گفت: این معاونت 
در سال جاری 80درصد از بودجه حمایتی- امدادی 
اعم از توزیع بسته های سبد کاال، نوشت افزار و... را به 

حوزه اشتغال زایی اختصاص داده است. 
این مقام مسئول تصریح کرد: ما در حال حاضر در 
راستای اشتغال زایی در چند منطقه از جمله گلستان، 
لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان 
رضوی مشغول فعالیت هستیم و نیروهای جهادی و 
فعال ساکن و حاضر در این مناطق، متصدی اجرای 
برنامه ها هستند که امیدواریم تا آخر سال به نتایج 

رضایت بخشی برسیم.
صادقی خاطرنشــان کرد: ما در موضوع اشــتغال 
هم به دنبال اشــتغال پایدار هستیم از این رو نقاط 
هدف مشخصی داریم و نقطه مداخات خود را پیدا 
کرده ایم؛ مثاً در بین رسته های شغلی از آنجایی که 
ذخایر دامی کشور کاهش یافته یکی از نقاط ورود 
ما، حوزه دام و خوراک دام است.پیش از این، تولیت 
آستان قدس رضوی در بیاناتی مهم، به برخی ابهام ها 
و شایعه ها درباره سیاست گذاری های آستان قدس 

رضوی پاسخ گفته بود. 

 خدمت رسانی به محرومان کم نشده 
بلکه هدفمند شده است

تولیت آســتان قدس رضوی صبح چهارشنبه در 
نخســتین عهدواره ملی نهضت اجتماعی جوانان 
در تاالر قــدس حرم مطهر رضوی گفت: شــتاب 
خدمت رسانی به محرومان در آستان قدس رضوی 
نه  تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته است، منتها 
این خدمت رسانی هدفمند شده و معطوف به حوزه 

اشتغال است.

حجت االسام والمســلمین احمد مروی با بیان 
اینکه اقدام ها و خدمات اجتماعی یکی از بهترین 
روش ها برای نشــان دادن چهره حقیقی اسام 
اســت، تصریح کرد: ارائه خدمات اجتماعی بدون 
منت به مردم یکــی از بهترین راه ها برای تبلیغ 
دین اسام است که سیره نبی مکرم اسام)ص( 

و ائمه اطهار)ع( نیز این بوده است.

 رهبر معظم انقالب
 آغازگر اردوهای جهادی بودند

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقاب آغازگر اردوهای 
جهادی در سفرهای استانی شان بودند، عنوان کرد: 
نخســتین اردوی جهادی را رهبر معظم انقاب با 
سفرهای استانی خود انجام دادند، مسئوالن هم باید 
از نزدیک به مناطق محروم ســر بزنند و مشکات 

مردم را ببینند و متناسب با آن تصمیم بگیرند.
حجت االسام والمسلمین مروی با تأکید بر اینکه در 
خدمت رسانی به مردم باید تنها جهت گیری انقابی 
داشت و به هیچ عنوان نباید امور جناحی و سیاسی 
را در آن  دخیل کرد، گفت: مردم باید احساس کنند 
اگر زمام کار بــر عهده جوانان حزب اللهی، انقابی، 
متعهد و متخصص باشد بسیاری از مشکات برطرف 

خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه از رهگذر خدمت باید جامعه 
را به معارف دینی و ارزش های انقابی نزدیک کرد، 

عنوان کــرد: تفکر انقابــی را با 
و صحیح  شایسته  خدمت رسانی 
باید در جامعه تعمیق بخشــید، 
تا مردم احســاس کنند نیروهای 
انقاب خدمتگزار آن ها هستند و 

این انقاب را بیمه خواهد کرد.

 خدمات آستان قدس رضوی 
در استان ها کمرنگ نشده است

تولیت آســتان قدس رضوی در 
بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشاره به خدمت رسانی های آستان 
قــدس رضــوی در اســتان های 
مختلــف، ابــراز کــرد: خدمات 

آســتان قدس رضوی در اســتان ها کمرنگ نشده 
اســت، سال گذشته که بودجه 98 تصویب می شد 
تصمیم بر آن شــده که خدمات اســتانی محدود 
 به چنــد نقطه محروم شــامل خراســان رضوی، 
سیستان و بلوچســتان و... شود و با توجه به سیل 
اخیر، اســتان های ســیل زده را نیز به این مناطق 
افزوده ایم.حجت االسام والمسلمین مروی افزود: ما 
هیچ بودجه ای را کم یا حذف نکردیم. بودجه امسال 
ما، دقیقاً همان بودجه ای است که در سال 97 بسته 
شده است. ممکن است اگر چیزی داشته باشیم به 

آن اضافه کنیم اما از آن کم نکرده ایم.

وی همچنین در پاســخ به این 
پرســش که »چــرا خدمات و 
بودجه آســتان قدس به دفاتر 
استانی ارســال نمی شود؟« نیز 
گفت: این اقتضای کار انســانی 
اســت که نیاز دارد مدام مورد 
پایش و بررســی قرار گیرد. در 
خصوص فلســفه دفاتر استانی 
با آقای رئیســی صحبت کردم، 
ایشــان فرمودند: دفاتر استانی 
برای آســتان قــدس هزینه ای 
نباید در برداشته باشد، بلکه باید 
خودشــان با استفاده از ظرفیت 
خیــران و خادمیاران اســتانی 

هزینه های خود را تأمین کنند.

 مسئولیتی برای محرومیت زدایی[
 برعهده ما قرار داده نشده است

تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به حکم هفت 
ماده ای رهبر معظــم انقاب گفت: در هیچ کجای 
این حکم موضوع محرومیت زدایی نیامده است، در 
خصوص کمک به نیازمندان رهبر معظم انقاب سه 
موضوع زائران محروم، مجاوران محروم و محرومان 
استان های موقوفه دار را مورد توجه قرار دادند و در 
استان هایی که موقوفه نداریم هیچ مسئولیتی برای 

محرومیت زدایی برعهده ما قرار داده نشده است.
حجت االسام والمسلمین مروی با اشاره به برنامه های 
آستان قدس رضوی در مناطق سیل زده، عنوان کرد: 
در ایام ماه مبارک رمضــان یک هزار و 500 پرس 
غذا در مهمانســرا و یک هــزار و 500 پرس نیز در 
حاشیه شهر مشهد توزیع شد و از محل سفره های 
اکرام رضوی حــدود 6 میلیارد تومان صرفه جویی 
شده اســت که برای خدمت رســانی به محرومان 
به ویژه در مناطق ســیل زده صرف خواهد شــد.

وی گفت: هم اینــک 4 تا 5 هزار نفر در وعده های 
صبحانه، ناهار و شام در مهمانسرای حضرت رضا)ع( 
پذیرایی می شوند و من گفته ام که بهترین غذا باید بر 

سفره امام رضا)ع( باشد.

 کمک ۷۰میلیارد تومانی به سیل زدگان
وی افــزود: حدود 70 میلیارد تومان برای کمک به 
سیل زده ها کنار گذاشتیم اما در حال بررسی هستیم 
که ابتدا اقدامی موازی با سایر ارگان ها انجام نشود 
و دیگر بیشتر توجه ما به ایجاد اشتغال و اقدام های 
مروی  والمسلمین  است.حجت االسام  زیرساختی 
تأکید کرد: شتاب خدمت رســانی به محرومان در 
آستان قدس رضوی نه  تنها کم نشده بلکه افزایش 
هم یافته اســت، منتها این خدمت رسانی هدفمند 

شده و در حوزه اشتغال معطوف است.

 خادمیاران ساماندهی می شوند
تولیت آســتان قدس رضوی با اشــاره به موضوع 
خادمیاری عنوان کرد: هم اکنون 200 هزار نفر برای 
خادمیاری نام نویسی کردند، ما برنامه خادمیاری را 
ادامــه می دهیم اما باید این کار به صورت مدیریت 
شــده و مطابق با ظرفیت های حرم مطهر باشــد.

حجت االسام والمسلمین مروی گفت: اگرچه آستان 
قدس رضوی از حیث اموال و دارایی شرایط خوبی 
دارد اما آن گونه که گاهی بیان می شود نیز ثروتمند 
نیســت، ما هزینه های بسیار باالیی داریم به عنوان 
نمونه ساالنه یک میلیون منتخب مفاتیح چاپ و 10 
میلیون لیوان پاستیکی برای حرم مطهر مصرف 
می شــود.وی تصریح کرد: بیشــتر حرف ها درباره 
پول های آستان قدس شــایعه است. درست است، 
زمین و اموال داریم اما در ذهن مردم طوری تبلیغات 

کرده اند که انگار نصف ثروت آمریکا در اینجاست.
این قدر پول اینجا نیســت که فکــر می کنید. به 
طور قطــع اگر هم این توان باشــد به محرومان و 
مستضعفان می رسیم.تولیت آستان قدس رضوی با 
اشاره به درخواست بیشتر زائران و مجاوران نسبت 
به مســقف شــدن صحن جامع رضوی، گفت: اگر 
بخواهیم صحن جامع رضوی را با چادر مسقف کنیم 
که زائران در آفتاب نمانند و اذیت نشوند تأمین این 
هزینه بسیار برای آستان قدس دشوار و این هزینه 

کار را سخت و به تأخیر انداخته است.

اگرچه آستان 
قدس رضوی از 

حیث اموال و 
دارایی شرایط 

خوبی دارد اما آن 
گونه که گاهی 

بیان می شود نیز 
ثروتمند نیست، ما 

هزینه های بسیار 
باالیی داریم

بــــــــرش

۸۰ درصد بودجه امدادی این نهاد به اشتغال زایی اختصاص داده شده است

تشریح خدمات جدید آستان قدس به محرومان

رسالت  رسانه های حرم مطهر امام رضا j در اشاعه فرهنگ رضوی
آستان: قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در 
جمع خبرنگاران حرم مطهر رضوی رســالت  رسانه 
حرم مطهر امام رضا)ع( در اشــاعه فرهنگ رضوی را 

تشریح کرد.
مصطفی خاکسار قهرودی در دیدار خبرنگاران مدیریت 
خبر و رســانه آستان قدس رضوی که همزمان با روز 
خبرنگار در تحریریه این مدیریت انجام شــد، ضمن 
گرامیداشت یاد شــهدای عرصه رسانه به  ویژه شهید 
محمود صارمی اظهار کرد: خبرنگاران بارگاه ملکوتی 
امام هشــتم)ع( در فضایی متفاوت و ارزشی خدمت 
می کنند که رسالت آنان را نسبت به سایر خبرنگاران 

سنگین تر کرده است و نباید از آن تخطی کنند.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضــوی افزود: یک 
خبرنگار خوب باید در کنار انجام کار تخصصی خود، 
در کارش صداقت و واقع بینی داشــته باشد و اخبار 
را با اولویت بندی مناســب در کمترین زمان ممکن، 

درست و متناسب با موضوع منعکس کند.
خاکسار قهرودی با تأکید بر نقش فعاالن عرصه رسانه 
آســتان قدس رضوی در تعمیــق ارزش های دینی 
جامعه گفت: رســانه های این آستان نورانی باید در 

مسیر وحدت، امیدآفرینی و امیدبخشی حرکت کنند 
و از موج آفرینی در فضاهای ســطحی بر حذر باشند.

وی ادامه داد: در کنار توجه به خوبی  ها، به مشکات و 
نواقص موجود هم باید توجه کامل داشت تا این مسائل 
از چشم مسئوالن پوشیده نماند، اما نباید با سیاه نمایی 

و بزرگ کردن آن ها به دشمنان خدمت کرد.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با اشــاره به 
اهمیت اطاع رســانی درســت به مخاطبان جهانی 
مجموعه آســتان قدس رضوی بیان کــرد: در این 
آستان مقدس توجه به شخصیت و جایگاه اجتماعی 

افراد مهم نیســت و تنها باید بــه خدمت به آنان در 
بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( در راستای تدابیر تولیت 

آستان قدس رضوی پرداخته شود.
خاکسار قهرودی گفت: مجموعه آستان قدس رضوی 
در تمامــی عرصه ها از جمله حوزه رســانه باید الگو 
باشــد که این امر با ورود درســت به مسائل، توجه 
بــه ارزش ها، پایبندی به مرزهای اخاقی، صداقت و 
استفاده از شــیوه های هنرمندانه محقق خواهد شد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ضمن قدردانی 
از زحمات فعاالن عرصه رســانه آستان قدس رضوی 
تصریح کرد: توجه به مســائل آموزشــی و تخصصی 
خبرنگاران و مشــکات آنان باید مد نظر قرار گیرد 
تا خبرنــگاران با ذهنی آزاد و آرام بتوانند رســالت 
مهم خود را به بهترین شــکل ممکن انجام دهند و 
روز به روز شــاهد توفیقات آنان در حوزه خدمت به 
بارگاه ملکوتی امام رضا)ع(، زائــران و مجاوران این 
آستان مقدس باشیم.الزم به ذکر است، در این بازدید 
حسن دست پروری، مدیر خبر و رسانه آستان قدس 
رضوی به بیان خاصه ای از فعالیت های این مجموعه 

پرداخت.

خبر
قائم مقام تولیت آستان قدس در جمع خبرنگاران حرم مطهر تشریح کرد

خـــبر

آگهی مزایده فروش سردرختی باغات سازمان موقوفات ملك   
س��ازمان موقوفات ملك وابس��ته به آستان قدس رضوی درنظردارد  محصول سردرختی باغات خود را از طریق مزایده  بشرح زیر بفروش 

برساند . 
مبلغ سپرده )ریال (نوع محصولمحل باغنام باغ

کیلومتر 2 جاده چنارانـ  مشهدـ  سمت چپباغ رضوی 2 )جمع آب (
انواع سیب قطعات قدیمی

       300،000،000    و باغ متراکم وگردو

چناران ـ بلوار شهید مطهری ـ جنب بیمارستانباغ  ملک 
         150،000،000انواع سیب  

          100،000،000گالبی درگزی

باغ رضوی سه ) آبقد (
کیلومتر 5 جاده چناران ـ مشهد ، جاده جمع 

         300،000،000 انواع گردوآب ، روستای آبقد

متقاضیان خرید میتوانندجهت رؤیت باغات از تاریخ انتش��ار این آگهی به آدرس��های فوق الذكر مراجعه ، ضمن دریافت فرم ش��ركت در 
مزایده ، پیش��نهادات مكتوب خود را در پاكت سربس��ته به انضمام مبلغ س��پرده مربوط به محصول هرباغ  بصورت چك بانكی رمزدار در 
وجه حساب  سازمان موقوفات ملك كه در اسناد مزایده ذكر شده است و یا فیش واریزی نقدی به حساب فوق، حداكثر تا ساعت 10 صبح 
روز یكشنبه مورخ 98/5/27  به دبیرخانه  سازمان تحویل و رسید دریافت دارند . پیشنهادات اخذ شده بصورت غیرحضوری مفتوح و با 

برنده مزایده قرارداد منعقد خواهد شد . 
س��ازمان موقوفات ملك در رد یا قبول یك یا كلیه پیش��نهادات مختار خواهد بود . به پیش��نهادات مبهم ، مشروط و پیشنهاداتی كه فاقد 

سپرده و یا بعداز موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
ارائ��ه وثیقه ملكی بنام خریدار وتنظیم س��ند وكالتی بنام فروش��نده ) س��ازمان موقوف��ات ملک (درهنگام عقد قرارداد الزامی اس��ت و 
درصورتیكه برنده مزایده از قبول معامله و امضاء قرارداد امتناع ورزد و یا وثیقه ملكی معتبر ارائه ننماید س��پرده وی به نفع س��ازمان 

ضبط خواهد شد . كلیه كسورات قانونی درصورتیكه تعلق بگیرد بعهده خریدار میباشد . 
/ع سازمان موقوفات ملك 
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      صفحه 1

فراخوان مناقصه 
امور اياب و ذهاب پرسنل 

بيمارستان قائم(عج) 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۲۱
۹

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

︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۶
۲۲
۵

فراخوان مناقصه 
البسه مورد نياز بيماران
بيمارستان قائم(عج) 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۲۲
۱

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش 
︨︣در︠︐﹩ ︋︀︾︀ت

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹈
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۶
۲۵
۳

رئيس هيئت مديره و دبير انجمن شركتهاى خدماتى مشهد

/ع
۹۸
۰۶
۲۳
۳

︫︣﹋️ ﹨﹞﹫︀ران ﹇︡س ︔︀﹝﹟ - ﹝﹢︨︧﹥ ﹨﹞﹫︀ران ﹁﹫﹛ ︑﹢س

️﹝  ︨﹤ ︖︀ و ارز︫﹞﹠︡ ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩︋  ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ ا﹡︐︀ب︋ 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  ︠﹩︀﹞︣﹁︣ه و د︋﹫︣ ﹋︀﹡﹢ن ﹋︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ 
︣ا︐︀ن از در﹎︀ه ا︤د ﹝﹠︀ن   را ︑︣︊﹉ و ︑﹠﹫️ ︻︣ض ﹡﹞﹢ده،︋ 

﹜ا︨︐︀ر﹢ ︑﹢﹁﹫﹅ روزا﹁︤ون︠ 

جناب آقاى مهندس احمد عبداهللا زاده

فراخوان مناقصه 
شبكه بهداشت و درمان 

شهرستان چناران 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۲۴
۶

/ع
۹۸
۰۶
۲۵
۷

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز: ٢٨۴٨ / ١٣٩٨ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای  
﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩  (﹡﹢︋️ اول)

١- ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ :  ٩٨٠١١١١
︨︦︠︣ ︫︣ ٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ا﹝﹢ر ورزش در ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︠︀﹡﹍﹫︣ان و

٣- ﹝﹏ و ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر : ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ،  ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︠︀﹡﹍﹫︣ان و ︫︣ ︨︣︠︦ -  ١٢ ﹝︀ه
۴- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار: ︫︣﹋️ ︋︣ه ¬︋︣داری ﹡﹀️ و﹎︀ز︫︣ق- ﹝︪︡ ، ︋﹙﹢ار︠﹫︀م ، ︋﹙﹢ارار︫︀د ، ︠﹫︀︋︀ن ︎﹫︀م ، ﹡︊︩ ︎﹫︀م ۶ ، ︎﹑ك ١٨ .

۵- ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ :  ۵-١- دارا︋﹢دن  ️﹫︭︫﹆﹢﹇﹩، ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩.
۵-٢- دا︫︐﹟ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹝︀﹜﹩، ︑︖︣︋﹥ و ︑︭︬ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︎︣وژه.

۵-٣- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩.
۵-۴- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ ︮︀دره از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩.

 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ︡ه در آ ﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ٧٢۵/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل از ا﹡﹢اع ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹝︖︀ز ا︻﹑م︫  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر (﹝﹠︀﹇︭﹥)︋  ۵-۵- ︑﹢ا﹡︀ــ﹩ ︑﹫ــ﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︫ 
︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩.

︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت )  ︋ ) WWW.EOGPC.IR ﹩﹡︀︤ار ︋﹥ ﹡︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ا﹍︀︎ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ر︋︣گ ﹨︀ی ا︨ــ︐︺﹑م ارز﹋ ️﹁︀۶- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋︣ای در
﹝︣ا︗︺﹥ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋︀ر︋︣گ ﹨︀ی ﹝︢﹋﹢ر ، ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨ــ︐﹩ را در ﹇︀﹜︉ ﹉ ﹜﹢ح ﹁︪ــ︣ده ( CD ) ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹡︀﹝﹥ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 
 ️﹁︀ده و ر︨﹫︡ در﹢﹝﹡ ﹏﹢︑  ۴ ︡﹠︋ ︡رج در﹠﹞ ︀ن ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار ︋﹥ آدرس﹝﹫︎ و ﹩﹇﹢﹆ ر﹢﹞︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۶:٠٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/٠۶/١٠ ︋﹥ ا ، ﹤︭﹇︀﹠﹞

.︡﹠︀﹝﹡
٧- ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀︻️ ١٠:٠٠ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٧/١۴ در ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ﹎︪﹢ده ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

٨- در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ، ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی  ٣١٩   و ٣٧٠۴٧٣١٧ -٠۵١ ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹡﹞︀﹠︡ . ︲﹞﹠︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︀︎﹍︀ه 
ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋︀ ︫﹞︀ره  ٣٢١٠۵٠٣  ︔︊️ ︫︡ه ا︨️.

 روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز شرق

/ع
۹۸
۰۶
۲۲
۷
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 شنبه 19 مرداد 1398 8 ذی الحجه 1440 10 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9035  

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
خیز فعاالن اقتصادی برای صادرات 5 میلیارد دالری به سوریه

فرش قرمز دمشق برای تهران
  اقتصاد/ فرزانه غالمی  پایان جنگ در سوریه، آغازی است دوباره برای رونق 
فعالیت های تجاری و اقتصادی ایران در بازار پرتقاضای این کشور؛ آغازی در سایه 

رابطه دیرپای دیپلماتیک.
این را نه فقط دولتی های حوزه تجارت خارجی بلکه فعاالن بخش خصوصی هم 
نوید می دهند. به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، ایران می تواند بهترین 
بازیگر در بازســازی سوریه باشد و این ســازمان به کمک مقام های مسئول در 
بازسازی سوریه تالش می کند بهترین فرصت های سرمایه گذاری و تجارت را در 

اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
محمدرضا مودودی می گوید: واردات ساالنه 30 میلیارد دالری سوریه در اثر جنگ 
به 8 میلیارد دالر کاهش یافته اســت. آن زمان ما سهم باالیی از تأمین کاالهای 
وارداتی سوریه نداشتیم و میزان صادرات ما به این کشور حدود نیم میلیارد دالر 
بود که این رقم سال گذشته به 168 میلیون دالر کاهش یافت، حال آنکه این رقم 

را به راحتی می توان به یک میلیارد دالر رساند.
به باور وی هر چند سوریه جزو 20 کشور نخست طرف تجاری ایران نیست، اما 
به دلیل ظرفیت در بازسازی این کشور، به سرعت می تواند به فهرست 10 کشور 

نخست تجاری ایران وارد شود. 
دو فعــال اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ما توان صادراتی ایران به ســوریه را 
نــه یک میلیارد دالر بلکه تا 5 میلیارد دالر می دانند و از ظرفیت باالی ســوریه 
پس از جنگ برای پذیرش و جذب کاالهای مصرفی ایرانی )غذایی، شــیمیایی، 
ســاختمانی و...(، فاینانس، خدمات پیمانکاری، مشــاوره ای، فنی و مهندسی و 
بازسازی زیرساخت های انرژی، آب، برق و گاز، کارخانه ها و خطوط تولید، خدمات 

آی سی تی و... سخن می گویند.

 تبدیل قریب الوقوع کمیته مشترک  به اتاق مشترک
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران با اشاره به راه اندازی 
اتاق مشــترک ایران و ســوریه در ماه های آینده، می گوید: البته یک سال پیش 
کمیته بازرگانی مشترک دو کشور شکل گرفته؛ همین کمیته که مورد استقبال 
فعاالن اقتصادی دو کشور واقع شــده، در ماه های آینده به اتاق مشترک تبدیل 
خواهد شــد. اتاق ایران، در حال تجهیز ســاختمانی در دمشق برای ایجاد مرکز 
تجاری و توســعه ای و مبادالت بین دو کشور اســت که تا یکی دو ماه آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.  
حسین سالح ورزی ادامه می دهد: در شرایطی که روابط دیپلماتیک ایران با سوریه 
در ســطح عالی است، در حوزه اقتصادی هم قادریم حضور موفقی در این کشور 
داشته باشیم. تشنگی اقتصاد سوریه، شرایط را برای فعاالن بخش خصوصی ایران 
تسهیل کرده و منهای برخی کاالها که بعد مسافت و مشکالت حمل و نقل، اجازه 
صادرات آنچنانی را نمی دهد، در طیف وسیعی از کاالها و خدمات، قدرت مانور و 

رقابت در بازار سوریه داریم.    

 صادرات با دیپلماسی اقتصادی گره خورده است
نایب رئیس کمیســیون توسعه صادرات اتاق ایران هم به خبرنگار ما می گوید: با 
تشــکیل اتاق مشترک، فعاالن اقتصادی کهنه کار دو کشور حمایت خواهند شد، 

ضمن اینکه راه برای ورود تجار نوپا هم باز است.
حمیدرضا صالحی در عین حال معتقد است، صادرات با دیپلماسی اقتصادی گره 
خورده و برای افزایش صادرات باید دیپلماسی تقویت شود. وی اضافه می کند: امروز 
رقبای زیادی به ویژه از کشورهای عرب و ترک ها داریم. اماراتی ها سرمایه گذاران 
خوبی هستند و خط هوایی، سفارتخانه و دفاتر اقتصادی در سوریه ایجاد کرده اند. 
ترک ها هم که پیش از این بازار قطر را - باوجود رابطه خوب دیپلماتیک ما با این 
کشور- از چنگمان درآورده اند، در سوریه فعال هستند و برای فعال تر شدن برنامه 

دارند؛ بر این اساس باید پایگاه اقتصادی محکمی برای خود ایجاد کنیم.
دولتمردان ایرانی برای صادرات غیرنفتی اشتیاقی ندارند؛ با چنین نگاهی، ضرورتی 
برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی احساس نمی شود، اما در دور تازه حضور 
ایران در بازار ســوریه به ویژه با توجه به نیاز باالی این کشور به بازسازی، باید به 

بخش خصوصی، تشکل ها و اتاق ها بها داده شود.

  اقتصاد/ زهرا طوســی  قانــون بودجه 98 
صاحبان حرفه های پزشکی را به استفاده از پایانه 
فروشــگاهی ملزم کرد تا از آنچه به عنوان فرار 7 
هزار میلیارد تومانی از ســوی جامعه پزشکی یاد 
می شد، پیشــگیری کند؛ پزشکان در واکنش به 
این اقدام با راه اندازی پویش »نه به آپارتاید صنفی« 
خواستار لغو تفاهم نامه نظام پزشکی با سازمان امور 
مالیاتی شده و می گویند از نصب کارتخوان ویژه در 

مطب ها خودداری می کنند.
چندی پیش امیرآبادی، عضو کمیسیون تلفیق 
مجلس، محاســباتی ارائه داد که نشان می داد 
مجموع درآمد پزشــکان متخصص در سال 17 
هزار و 280 میلیارد تومان، پزشکان عمومی 3 
هزار و 600 میلیارد تومان و دندانپزشــکان 8 
هزار و 880 میلیارد تومان است و جمع مالیات 
آن ها در یک ســال دســت کم 7 هزار و 200 
میلیارد تومان می شــود؛ رقمــی معادل دو ماه 
یارانه در کشــور، در حالی که مجموع پزشکان 
150 تا 200 میلیارد تومان بیشتر بابت مالیات 
پرداخت نمی کنند. طبق آمار دیگری که پیشتر 
قائم مقام وزیر بهداشــت در بحبوحه تصویب 
قانون نصب کارتخوان در مطب پزشکان اعالم 
کرده بود، هر پزشک ســاالنه باید 96 میلیون 
تومان مالیــات بپردازد که تنهــا 8 میلیون از 
این رقم به دست ســازمان مالیاتی می رسد و 
از تحقق  88 میلیون تومان بقیه خبری نیست.

 کارتخوان دارم ثبت نام  نمي کنم!
مجلــس در بودجــه 98 دو مصوبه مهم برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان را پیشنهاد 
کرد؛ مصوبه نخست موظف کردن همه پزشکان 
به نصب دســتگاه کارتخوان در مطب بود و در 
مصوبه دوم تعیین شــد 10 درصــد از مبلغ 
دستمزد پزشک مســتقیم به حساب سازمان 
امور مالیاتی برای علی الحســاب مالیات واریز 
شود. سازمان مالیاتی نیز پزشکان را ملزم کرد 
تا 23 مرداد ســال جاری کارتخوان مجهز به 
حافظه مالیاتی در مطب هایشــان نصب کنند. 
این قشــر در واکنش به این اقدام، با راه اندازی  
و پیوســتن به پویش »نه بــه آپارتاید صنفی« 
و ایجــاد هشــتگ  »کارتخــوان دارم ثبت نام 
نمي کنم« حق عدم ثبت کارتخوان در سازمان 
مالیاتــی را برای خود محفوظ دانســته و در 
بیانیه ای اعالم کردند تریبون های ضدپزشــک 
می خواهند پس از طرح مسائلی مثل ضرورت 
افزایــش ظرفیت  پذیرش دانشــگاه های علوم 
پزشکی که با شکســت روبه رو شده است، در 

سنگر کارتخوان با این صنف مبارزه کنند. 

  اول بقیه مشاغل
 بعد پزشکان 

اما اســتدالل پزشکان برای برخورد 
قهری با این موضــوع را با هم مرور 
می کنیم؛ آن ها می گویند هم اکنون 
جامعه پزشکی بسیار بیشتر از بسیاری 
از صنوف پر درآمد، مالیات می دهد با 
این اوصاف چرا باید نخستین قشری 
باشد که پایانه فروشگاهی در محل 
کســب خود دارد؟  به باور این قشر، 
پزشک معامله انجام نمی دهد و رابطه 
خرید و فروشی با بیمار ندارد، بلکه به 
بیمار خدمت ارائه می دهد؛ بنابراین 
اگر قرار است اولویتی هم باشد، این 
اولویت باید در ســایر مشاغل انجام 
و زیرســاخت های آن فراهم شود و 

سپس سراغ گروه پزشکی بیایند.

   پایانه فروشگاهی یا صندوق فروش؟
از طرف دیگر پزشــکان با لفظ صندوق فروش 
نیز مشــکل دارند و آن را مخصوص کســبه و 
بازاریــان می دانند. آن ها با اســتناد به مصوبه 

مجلــس  مبنی بــر الزام به 
نصــب »پایانه فروشــگاهی« 
توســط مشــاغل پزشــکی 
بــه ایــن نکتــه معتــرض 
هســتند که در متن تنظیم 
شــده توسط ســازمان امور 
مالیاتــی ایــن کلمــه بــه  
ســپس و   »ســامانه فروش« 
تحریف  فــروش«  »صندوق   

یافته است.
معتقدند  همچنین  پزشکان 
ابــالغ اجرایی مــاده قانونی 
ســازمان  توسط  شــده  یاد 
امــور مالیاتی کــه در قالب 
معاون  امضای  به  »اطالعیه« 
فنی و نظارت ســازمان نظام 
پزشکی رسیده، برای انجام وظیفه اطالع  رسانی 
است و مفهوم حقوقی ندارد و نمی تواند آن ها 
را مقید به اجرا کند. پزشــکان اعالم کرده اند، 
در صورت عدم تمکین سازمان امور مالیاتی به 
تصحیح متــن اطالعیه و عذرخواهی از جامعه 
پزشــکی بابت اعمال این تبعیــض فراقانونی، 

امــکان دادخواهی از دیــوان عدالت اداری را 
بــرای خویــش محفــوظ می دانند.همچنین 
با اســتناد به اینکه دیوان عدالــت اداری در 
دادنامه ای، ماهیت درآمد جامعه پزشکی را از 
نوع ارائه خدمت تشخیص داده، جامعه پزشکی 
را از شمول ماده 169 و الزام به نصب صندوق 

مکانیزه فروشگاهی مستثنا می داند.

 رأی دیوان با قانون جدید ملغی شد
کارشناس  پادام،  ســجاد 
به  پاســخ  اقتصــادی در 
جامعه  شــدن  مســتثنا 
مالیات طبق  از  پزشــکی 
اداری،  عدالت  دیوان  رأی 

تأکید می کند این اســتثنا با مصوب شــدن 
قانون از بین رفته است و با قانون فعلی، قانون 
قبلی ملغی شــده است، کما اینکه در حقیقت 
طبق قانون، این قشر نیز باید مثل بقیه مالیات 
خویــش را می پرداختند، ولی بــا نفوذی که 
داشتند این استثنا را برای خود قائل شده اند، 
به هر حال در بودجه 98 این قضیه ملغی شده 

است.

وی در پاســخ به اینکه چرا مالیات ســتانی از 
پزشــکان با اولویت باالتری انجام می شــود، 
افــزود: همه مــردم و اصنــاف و کارمندان با 
حداقل حقــوق، مالیات خویش را می پردازند؛ 
قشری که مد نظر پزشــکان است، هنرمندان 
هســتند که از هرگونه مالیاتی معاف هستند، 
با هنرمندان هم بــرای گرفتن مالیات تعارف 
نداریــم و نحوه مالیات ســتانی این قشــر هم 

به زودی مشخص می شود.  
وی با اشــاره به اینکه پزشــکان با کارتخوانی 
کــه حافظــه مالیاتــی دارد مشــکل دارند، 
افزود: رویکرد ســازمان در استقرار پایانه های 
فروشگاهی در مراکز درمانی معطوف به نصب 
دســتگاه های کارتخوان بانکی )POS( است 
که به ســازمان مالیاتی متصل اســت و از آن 
به عنوان صندوق فروش یا پایانه فروشــگاهی 
یاد می شــود. چون ایــن کارتخوان های ویژه، 
گــردش مالیاتی آن ها را رصــد می کند با آن 
مخالف هســتند، طبق این سیســتم  هر چه 
گردش مالی باالتر باشد مالیات هم به صورت 

تصاعدی باالتر می رود.
وی بیان کرد: برخی افــراد عنوان کردند 90 
درصد پزشکان مالیات می دهند، منظور آن ها 
مالیاتی است که در بیمارستان و مراکز دولتی 
می دهنــد و ایــن مبحث را خلــط می کنند، 
در صورتــی که منظور سیاســت گذار مالیاتی  
گردش مالی مطب هاســت که کــم اظهاری 
دارد. وی با اشاره به اینکه در مبانی اقتصادی 
اقتصاددان های دنیا هم بهداشت،  لیبرال ترین 
آموزش و امنیت مصداق شکســت بازار است، 
توضیــح داد: طبق مبانی لیبرالی، بهداشــت 
نباید بازار داشته باشــد، یعنی پزشکان نباید 
مطب داشــته باشند و باید در مراکز دولتی به 

مردم خدمات ارائه دهند.
وی با اشــاره بــه اینکه اکنــون بهترین زمان 
برای اصالحات ســاختاری اقتصادی اســت، 
تأکید کــرد: انتظار می رود پزشــکان در این 
اصالحــات پیشــقدم شــوند تا دولــت برای 
جبران کســری بودجــه و تأمیــن منابع به 
 ســراغ افزایش پایه پولی کــه موجب تورم در 

کشور می شود نرود.
گفتنی است، طبق آنچه سازمان مالیاتی اعالم 
کرده اســت پزشــکانی که از این دستگاه ها 
اســتفاده نکننــد 2 درصد درآمــد حاصل از 
فروش خدمت ســالیانه  آن ها مشمول جریمه 
و پزشــکانی که به این سیســتم مجهز شوند 
دو ســال 10 درصد مالیات ابراز شــده آن ها 

بخشیده خواهد شد.

می گویند90 درصد 
پزشکان مالیات 
می دهند، منظور 
آن ها مالیاتی است 
که در بیمارستان و 
مراکز دولتی می دهند 
و این مبحث را 
خلط می کنند، در 
صورتی که منظور 
سیاست گذار 
مالیاتی  گردش مالی 
مطب هاست

بــــــــرش

دولت اجازه نمی دهد واردات برنج به دسترنج شالی کاران آسیب بزند   مهر: محمدباقر نوبخت با اشاره به موضوع واردات برنج، اظهار کرد: واردات برنج قانونی است و ما باید هر سال این میزان برنج 
وارد کنیم. اما این واردات نباید تا زمانی انجام شود که عرضه کنندگان و شالی کاران اقدام به فروش محصول خود می کنند. معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به افزایش قیمت برنج در بازار، گفت: باید ببینیم سود 

فروش این محصول به جیب کشاورز می رود یا واسطه و اقدامات الزم انجام شود. وی تأکید کرد: قصد دولت این نیست که در وقت عرضه محصول، واردات برنج را آزاد کند.

س
فار

س : 
عک

گزارش

آیا پزشکان برای مقابله با »نصب کارتخوان با حافظه مالیاتی« به جنگ قانون برمی خیزند؟

نه به تبعیض صنفی!

      صفحه 4

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــماره 139860308001001953 ـ 1398/04/31 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات 
ــنامه 107 وشماره ملى 0650314486  ــماره شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد ضابطى  فرزند عباس  بش
ــمتى از باقيمانده247ـ  اصلى بخش 2 بيرجند از  ــدانگ يك باب منزل به مساحت 150 متر مربع قس ــبت به شش نس
محل مالكيت امير حسام و اميررضا خزيمه محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــيد،ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض،دادخواس ماه از تاريخ تس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806198
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/06/03

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                           
ــماره 139860306010001423-1398/05/12 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى   برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سند رس اراضى و س
متقاضى آقاى محمود رضا يزدانى داغيان فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 1968 صادره از قوچان در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 55,13 مترمربع  در قسمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دوقوچان واقع در اراضى نظرآباد   
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــلطانى محرز گرديده اس و از محل مالكيت آقاى غالمرضا س
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9806199
كالسه 1398114406010000058 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/06/03

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

برابر راى شماره 1398603060150031879 – 1398/4/24 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 6 كد ملى 0769781152 صادره خواف فرزند محمد  ــنامه ش متقاضى آقاى داود تيمورى حفيظ آبادى شناس
ــماره 557 مكرر فرعى از 250 اصلى واقع در  ــاحت 114 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل به مس ــرور در شش س
خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت مرحوم عبدالرزاق غفارى و قسمتى 
از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــخاص نسبت به صدور س كه اش
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806195
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03

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 139860306015002478 – 1398/3/11 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 حبيب اله برابادى فرمان آبادى به شناسنامه شماره 2737 كد ملى 0749785004 صادره تايباد فرزند 
ــماره 116 فرعى از 251 اصلى واقع در  ــاحت 199,5 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل به مس عبداالحد در شش
ــمتى از مالكيت رسمى و مشاعى شمس الدين  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش خراس
سعيدى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
ــته باشند مى توانند از تاريخ  ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش ــود در صورتى كه اش مى ش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806197
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت 
﹁﹠﹩ ﹝﹠︨︡﹩ و ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︫﹞︦ 
︵﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 

︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٣٩٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠٢١٣٢٧٢

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
ذــ﹏  ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت   ١٣٩٨,٠١,٣٠ ﹝ــ﹢رخ 
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ا︠︐﹫︀رات ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ 
 ︰﹢﹀︑ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ﹤ ﹢ر︑︖﹙︧﹥︋  ︫︣ح︮ 

 .︡︣د﹎
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
(۵۵٩١٢٧) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

/ع
۹۸
۰۶
۱۶
۳

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︎﹢︩ ︑︣ا︋︣ ︵﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠٠٩٠۵٣٧
﹠﹀﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن               ــ﹞︀ره ۴٠٢ - ٩٧ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٠٣ ا﹡︖﹞ــ﹟︮  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٠٢ و ﹡︀﹝﹥︫  ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
︫ــ︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ دا︠﹙﹩ ﹋︀﹐ی ︫︨︣︐︀ن ﹝︪ــ︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︋﹠︀ ︋︣ ︑﹀﹢︰ ا︠︐﹫︀ر ︀︮﹙﹥ از ﹝︖﹞︹ 
 ︼﹚︊﹞ ﹤ ــ﹢د ا﹡︊︀︫ــ︐﹥︋  ︣ ا﹡︐﹆︀ل︨  ︀دره ﹝︊﹠﹩︋  ــ﹠︡ ︧ــ︀︋︡اری︮  ﹥ ا︸︀ر ﹡︀﹝﹥ ︑﹠︷﹫﹞﹩ و︨   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ٩٧,٧,١ و︋ 
 .︡︣ا︮﹑ح ﹎︣د︣ح ز  ︫﹤ ︣﹝︀﹥ را︻﹞﹙﹩ دا﹡︧︐﹥ و ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋   ︨︩ا﹁︤ا ️﹋︣ ︣﹋️، ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫   ︫﹤︀﹞︣ ﹥ ︧︀ب︨   ︋٢۵٠٠٠٠٠٠٠٠

︀ً ︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️.  ﹝︀ده ︀﹞︨︣ :۵﹥ ︫︣﹋️ ﹝︊﹙︼۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥ ١٠٠ ︨﹛ ۵٠٠٠٠٠٠٠ ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︨︣︠︦ (۵۵٩١۴٠)
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ـ︣﹋️  ︡﹝︀ت ﹝︧ـ︀﹁︣ت ﹨﹢ا﹩ و︗︀﹡﹍︣دی و︮︀ل︫  ـ︣﹋️︠  آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٩٧٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧۶٧٣٠

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,١٢ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٣۴٧٧ ﹝﹢رخ 
ــ﹞︀ره ٩٨٢,١٢٨,٧٣١ ﹝ــ﹢رخ ٩٨,١,٢١ اداره  ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹩ ﹋︪ــ﹢ری و ﹡︀﹝﹥︫   ︨٩٨,١,٢٧
︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - آ﹇︀ی ︗﹑ل ︑﹫﹞︙﹥ 
︣︣ی ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣۴٠٨١۶۶٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡ــ︣ه - آ﹇︀ی ︗﹢اد ︑﹫﹞︙﹥ 
︣ــ︣ی ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩۴٧٨۶٩٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ــ︣ه - ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ا 
 ﹟﹫︣ه - ︠︀﹡﹛ ︫ــ︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝٠٩٣۴٢٠۵۶٣٩ ︋﹥ ︨ــ ﹩﹚﹞ ︣ی ︋︀ ︫ــ﹞︀ره︣ ﹤︙﹝﹫︑
 ️﹫﹨ ︠︀رج از ا︻︱︀ء) ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝٠٠٧٢٧٩٧۶٢٢ ︋﹥ ︨ــ ﹩﹚﹞ ︫ــ﹞︀ره ︀︋ ﹩︋︀﹇﹢﹡ ︿︫︣ــ
﹝︡ــ︣ه) ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د ︋ــ︀دار و ︑︺︡آور 
 ︣﹞ ︀ ︀ ا﹝︱︀ء ر﹫﹨ ︦﹫ــ️ ﹝︡︣ه (آ﹇︀ی ︗﹑ل ︑﹫﹞︙﹥ ︣ــ︣ی) ﹨﹞︣اه︋  ︀﹡﹊ــ﹩︋  ر︨ــ﹞﹩ و︋ 

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

(۵۵٩٣۵۵) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 سمن های کشور رتبه بندی می شوند     ایسنا: اکبری، معاون مشارکت های اجتماعی وزیر کشور از استقرار نظام رتبه بندی در بین تشکل ها خبر داد و گفت: رتبه بندی سمن ها زمینه ای را فراهم می آورد تا هر 
کس براساس ظرفیتی که وجود دارد بتواند از توانمندی  این مجموعه های مردمی در راستای پیشبرد امور استفاده کند. وی گفت: برای استقرار نمایندگی سمن ها در استان ها نیازی به اخذ مجوز و فرایندهای جدید 

نیست، بلکه راه اندازی شعبه ای از سازمان های مردم نهاد کشوری در استان ها باید به سهولت انجام شود.

کهن ترین جنگل آسیا در چین کشف شد
مهر: دانشمندان کهن ترین جنگل فسیلی 
آسیا را در چین کشف کرده اند. این جنگل 
بین ۳۹۵ تا ۴۱۹ میلیون سال پیش وجود 

داشته است.
دانشــمندان  ایندیپندنت،  گــزارش  به 
کهن ترین جنگل فســیلی آسیا را کشف 
کرده اند که بین ۳۵۹ تا ۴۱۹ میلیون سال 

پیش وجود داشته است. این جنگل به عصر »دونین« که به »عصر ماهی ها« مشهور 
است و یکی از دوران های زمین شناختی است تعلق دارد. دانشمندان این جنگل را در 

نزدیکی شهر شینهانگ)Xinhang( در ایالت آنهویی کشف کرده اند.
کشف دانشمندان مساحتی معادل ۲۵۰ هزار مترمربع از درختان لیکوپسید فسیل 
شده است. به گفته آن ها این قدیمی ترین نمونه از جنگل در آسیاست. درختان این 

جنگل بدون شاخه و تاج برگدار هستند.
مؤلفان ایــن پژوهش معتقدند درختان مذکور در محیط های ســاحلی در معرض 
سیالب ها روییده بوده اند. به گفته محققان این  بزرگ ترین نمونه جنگل »دونین« است. 

تاکنون دو جنگل دونین دیگر در آمریکا و نروژ نیز کشف شده اند.

آغاز سفر دریایی برای اکتشافات عمق دریا
فارس: محققان یک سفر دریایی را آغاز 
کردند که قرار اســت در آن به ابهام های 

عمق دریای مرجان بپردازند.
به گزارش شــینهوا، محققان یک ســفر 
دریایی ماهانه را برای کشف آتشفشان های 

زیر آب آغاز کردند.
این اکتشــافات در دریای مرجان صورت 

می گیرد؛ دریای مرجان نام دریایی اســت که در شمال شرق استرالیا قرار دارد و این 
کشور را از جزیره های اطراف جدا می کند. دانشمندان استرالیا و اسکاتلند تیم هایی 
تشکیل داده اند تا به جست و جوی آنچه به دنبال آن هستند در دریای مرجان بپردازند. 
 Investigator خروج از شهر کنز در استرالیا شمالی روی محوطه کشتی تحقیقاتی
)مرکز تحقیقات دریایی و قطب جنوب( هدف اصلی مأموریت مؤسسه مطالعات دریایی 
و قطب جنوب )IMAS( است تا با جمع آوری داده ها و نمونه ها از بستر دریا مشخص 
شــود که چه هنگام فالت های عظیم شکل گرفته است و آیا آن ها هنوز هم فعالیت 
آتشفشانی دارند یا خیر.عالوه بر پژوهش دریا، یک تیم جداگانه از دانشمندان نیز در 

حال مطالعه زندگی در مناطق ساحلی این ناحیه هستند. 
جانان ویتاکر، محقق ارشــد این پژوهش می گوید: داده های جمع آوری شــده به ما 
کمک می کند تا فرضیه های مربوط به سن و تکامل بستر دریا، میزان پوسته قاره ای و 

زنجیره های موازی طوالنی از ماسه های دریایی بررسی شود. 
ویتاکر ادامه داد: در کف دریا همچنین بینش های خوبی در مورد زیستگاه های حیات 
وحش این منطقه ارائه می دهد. این محقق در پایان گفت: جمع آوری داده های مربوط 
به آب های دریایی که در طول سفر مشاهده می کنیم، نقش مهمی در اطالع رسانی 

برنامه های مدیریت آینده برای محیط زیست دریایی استرالیا ایفا خواهد کرد.

کهکشانی با قطر فضایی
ایسنا: ناسا به تازگی تصویر کهکشانی را 
منتشر کرده اســت که ۴۴ میلیون سال 

نوری از ما فاصله دارد.
شــاید با دیدن این تصویر بــه این فکر 
کنید کــه تنها یک نــور قرمز معمولی 
در تصویر قابل مشــاهده اســت اما باید 
بدانید آن نور قرمز یک کهکشــان است 

که ۴۴ میلیون ســال نوری از ما فاصله دارد. ما غالباً از کهکشان ها تصویری همانند 
بازوهای مارپیچ گســترده یا قرص های ضخیم گرد و غبــار در ذهن داریم اما همه 
 کهکشــان ها به آن صورت که ما فکر می کنیم نیستند. »تلسکوپ فضایی اسپیتزر«

)Spitzer Space Telescope( می تواند نور مادون قرمز این کهکشان را تشخیص 
دهد و به راحتی تصاویر شــگفت انگیزی را از تمام زوایا ثبت کند. نام این کهکشان 
مشخص نیســت و ما تنها می دانیم که ۶۰ هزار سال نوری قطر دارد که این میزان 
قطر کمی بیش از نیمی از قطر کهکشان راه شیری است. تلسکوپ فضایی اسپیتزر 
)SST( یک تلسکوپ فضایی در طول موج مادون قرمز و چهارمین و آخرین مرحله از 
پروژه برنامه بزرگ تلسکوپ های ناساست. در حال حاضر تیم نجومی این تلسکوپ با 
سرپرستی دکتر رابرت گوترموث )Dr. Robert Gutermuth( از مرکز اخترفیزیک 
هاروارد-اسمیت سونیان اداره می شود. اسپیتزر در دوشنبه ۲۵ اوت ۲۰۰۳ در ۱:۳۵:۳۹ 
)EDT( از سکوی پرتاب کیپ کاناورال همراه با موشک دلتا۲ پرتاب شد. مداری که 
اسپیتزر دنبال می کند مدار معمول زمین مرکز نیست بلکه یک مدار خورشیدمرکز 
است و در نتیجه این تلسکوپ ساالنه ۰/۱ واحد نجومی از زمین دور می شود. قطر آینه 
اصلی آن ۸۵ سانتیمتر و از برلیم ساخته شده  و تا ۵/۵ کلوین سرد شده  است. بنا بر 

برنامه ریزی ها این تلسکوپ در ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ بازنشسته خواهد شد.

حمله رسانه ملکه به سیاست های جمعیتی ایران
مدتی اســت که زنگ خطــر جمعیت در ایران بــه صدا درآمده و کارشناســان و 
دغدغه منــدان این حوزه از این بابت ابراز نگرانی کرده انــد. با ادامه روند موجود و بر 
اســاس پیش بینی های صورت گرفته تا ۳۰ ســال آینده نرخ باروری در ایران به حد 
جانشینی نخواهد رسید. در واقع شیب منفی رشد جمعیت خبر از بحران سالمندان 
و بازنشستگان در آینده ای نه چندان دور را می دهد. رهبر معظم انقالب نیز بارها در 
این مورد هشدار داده  و توصیه هایی درباره فرزندآوری و افزایش جمعیت که مبتنی بر 

نظرات کارشناسی و دیدگاه های دقیق و کالن است، داشته اند. 
از سویی حساسیت رســانه های خارجی به این موضوع همیشه در خور توجه بوده؛ 
به  طوری  که همواره ســعی داشته اند آن را موضوعی بی اهمیت یا غلط جلوه دهند 
و آن را به حاشیه ببرند. شاهد این ادعا گزارش اخیر بی بی سی فارسی پس از انتشار 
بیانات رهبری در دیدار با زوج های جوان است. عنوان گزارش مذکور این چنین است: 
»آیت اهلل خامنه ای با اشاره به آمار آمریکا خواهان افزایش جمعیت ایران شد«. بی بی سی 
در ادامه نوشت: »آیت اهلل خامنه ای در بخشی از سخنانش گفته است: در آمریکا هر 
خانواده ۱۵ بچه دارد، ۲۰ بچه دارد و از این قبیل، تشــویق می شــوند و هیچ کس 
مذمتشان نمی کند. اما نوبت به کشور ما که می رسد، این طرف قضیه تشویق می شود، 
کم فرزندی و مانند این«. این رسانه در ادامه تأکید می کند: بر پایه آمار منتشر شده در 

آمریکا، خانواده های آمریکایی کمتر از دو فرزند دارند.
اما حقیقت ماجرا چیست؟!

رهبر انقالب چندی پیــش در دیدار با زوج های جوان فرمودند: »افزایش فرزند باید 
به  صورت یک فرهنگ دربیاید. در بعضی از کشــورهای غربی مثالً آمریکا خانواده ای 
هست که حتی ۱۵ بچه دارند، ۲۰ بچه دارند...«. تفاوت این روایت بی بی سی با حقیقت 
کالم رهبری و تحریف صورت گرفته کامالً مشخص است. در واقع در این خبر، رسانه 
بی بی ســی تالشی مذبوحانه برای کم اطالعی یا دروغگو خواندن رهبر انقالب داشته 

است. به راستی هدف این فریب رسانه ای چیست؟
به نظر می رسد مدت هاست رسانه های خارجی سعی در غیرواقعی و غیرکارشناسی 
خواندن سیاست های جمعیتی و بدگمان کردن عامه مردم نسبت به صحت توصیه های 
رهبری در این باره دارند. مبرهن است که جمعیت و نیروی کار جوان از پایه های اصلی 
یک جامعه برای بقا و پیشرفت به شمار می رود. طبیعی است که اگر این مسئله اکنون 
مورد بررســی و سیاست گذاری قرار نگیرد کشور در آینده با بحران های اجتماعی و 
اقتصادی متعددی روبه رو خواهد شد. نکته اینجاست موضوع آن قدر حیاتی و حساس 
است که رسانه  معلوم الحالی چون بی بی سی دست به دامان تحریف و دروغ برای ایجاد 
کج فهمی و عوام فریبی شــده  است، اما همچنان بعضی در داخل این مهم را کتمان 

می کنند و آن را مسئله و اولویت کشور نمی دانند.
نکته  دیگری که شــایان توجه است این است که با وجود اینکه این رسانه  انگلیسی 
اینچنین برای بی اهمیت جلوه دادن دغدغه های جمعیتی تالش می کند، در بسیاری 
از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، حمایت های خوبی برای تشویق خانواده ها به 
فرزندآوری و افزایش جمعیت می شــود. دولت انگلیس که از اقتصاد سالمندی رنج 
می برد عالوه بر افزایش ســن بازنشســتگی با جذب نیروهای متخصص و جوانان 
تحصیلکرده دیگر کشورها و نیز اعطای مشوق هایی نظیر دادن مرخصی زایمان به مادر 
و پدر نوزاد، پرداخت هزینه مهد کودک فرزندان خانوارها و نیز ارائه مسکن متناسب 
با تعداد اعضای خانوار، درصدد است بر شمار تولدها و جمعیت جوان بیفزاید که این 

موضوع دروغ و تناقض رسانه  بی بی سی را به خوبی آشکار می سازد.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   این دومین بار 
از وضعیت  برای تهیه گزارش میدانی  است که 
بیمارستان های  از  یکی  وارد  بیماران  همراهان 
تهران می شوم. برخالف دفعه نخست که هوا برفی 

بود حاال هوا داغ و سوزان است.
البته برای کسانی که فرسنگ ها راه را طی می کنند 
و به دلیل ناتوانی مالی و نداشتن بستگان درجه 
مجبورند  استان ها  مراکز  سایر  و  تهران  در  یک 
گاهی هفته ها بدون سرپناه و صرف غذای مناسب 
برای بهبود حال بیمارشان تالش کنند، هوای گرم 
تابستان بر سرمای استخوان سوز زمستان ترجیح 
دارد چون آنان در فصول گرم حداقل شب ها روی 
اطراف  و  بیمارستان ها  چمن های  سنگفرش ها، 

آن ها راحت تر می خوابند و استراحت می کنند. 

 همه ما آالخون و واالخون شدیم
زن و مــردی میانســال که کنار اغذیه فروشــی 
بیمارســتان روی کارتن نشســته و کم کم دارند 
آماده می شوند تا نان و پنیر صبحانه شان را صرف 
کنند نخستین کسانی هستند که پای صحبتشان 
می نشینم. مرد می گوید: وضعیت همراهانی مثل 
من یک ال قبا که مشخص است. همه ما آالخون 

و واالخون هستیم.
وی که برای درمان همســرش از شهرســتان 
تربت جام به این بیمارســتان آمده است، ادامه 
می دهد: نخســتین بار سال گذشــته به اینجا 
آمدیم. نزدیک یک ماه در بیمارســتان بودیم. 
تا دو هفته شب ها در فضای سبز می خوابیدیم. 
بعدش متوجه شــدم بیمارســتان بــرای رفاه 
حداقلــی همراهان بیماران همراه ســرا دارد از 
این فرصت استفاده کردم اما مشکل اینجاست 
که این مرکز پاســخگوی همه کسانی که برای 

درمان عزیزان خود می آیند نیست. 
حاال هم برای دومین بار به اینجا آمدیم. با اینکه 
از پیش هماهنگی شده بود اما حاال می گویند که 
پزشــک همسرم نیســت، دو روز دیگر می آید و 
ما هم در تهران ســرگردان شدیم. یعنی حاال نه 
می توانیم از همراه سرای بیمارستان استفاده کنیم 

و نه پول اسکان در مسافرخانه را داریم.

  مثل توپ فوتبال این ور و آن ور
 شوتمان می کنند

»مثل تــوپ فوتبال این ور و آن ور شــوتمان 
می کنند«؛ این را »علیرضا« که از ارومیه برای 
درمان پولیپ معده همسرش به این بیمارستان 
آمده است، می گوید. او اطالع نداشتن کارکنان 
ایــن مجتمع درمانی از مجموعه شــان را یکی 
از مشــکالت عمده همراهان بیماران می خواند 

و می گوید: این موضوع ســبب شــده تا بیمار 
یا همراهش برای دریافت پاســخ سؤالش یک 
کیلومتر طی مســیر کند. عــالوه بر این از زیر 
انجام بعضی از کارها شانه خالی می کنند. مثاًل 
پزشک همســرم برایش آندوسکوپی نوشت اما 
وقتی به بخش مربوط مراجعه کردم مسئولش 
گفت: دســتگاه از چند ماه پیش خراب شده و 
باید به جای دیگــری بروید. در حالی که یکی 
از آشــنایانم می گفــت دو روز پیــش در آنجا 
تصویربرداری کرده اســت. به هــر حال با این 
وضعیــت اقتصادی به ناچار کار آندوســکوپی 
همســرم را در یک بخــش خصوصی و با ۳۰۰ 
هزار تومان انجــام دادم. البته مــن باغدارم و 
وضع مالی ام بد نیســت و تا حدی می توانم از 
پس هزینه های اینچنینی بربیایم اما وقتم بدون 
دلیل تلف می شود. ضمن اینکه یک دختر دارم 
که هر از گاهی دچار تشنج می شود و مجبورم 
هر نیم ســاعت یک بار جویای حالش شوم. اما 
اینجــا آدم را از این بخش به بخش دیگر پاس 
می دهند و نمی داننــد این موضوع چقدر برای 

بیماران و همراهانشان ایجاد مشکل می کند.

  اینجا وی.آی.پی نیست
خودم را به ضلع شمالی بیمارستان می رسانم. چند 
نفر روی دو پتو نشســته اند. چهره شان غمگین و 
خسته است. بیشتر منطقی است که از کنارشان 
بگذرم و آن هــا را به حال خودشــان بگذارم اما 
کنجکاوی خبرنگاری می گوید باید پای حرف های 
این جمع هم نشست. قنبر، مرد حدود ۳۰ ساله 
جمع می گویــد: ما شــب ها را در فضای بیرون 
بیمارستان می خوابیم و روزها کنار دیوار اورژانس 

بیمارستان هستیم. 
قنبر به اتفاق هشــت عضو دیگر خانــواده اش از 
اردبیل به این بیمارستان آمده است تا از نزدیک 
پیگیر حــال برادر بیمارش کــه اوایل ماه جاری 
با موتورســیکلت تصادف کرده اســت باشد. وی 
می گویــد: آن طور که پزشــکان می گویند امید 
چندانی به زنده ماندنش نیست با این حال دلمان 
راضی نمی شــود در چنین شــرایطی به اردبیل 
برگردیم بنابراین فعــالً اینجا ماندگاریم. با وجود 
این از دست نگهبانان بیمارستان در امان نیستیم. 
یعنی هــر از گاهی می آیند و می گویند بســاط 

خودتان را جمع کنید ببرید بیرون.

می گوید: در ۱۰ روز گذشته فقط برای استحمام 
به شهر ری رفته اند. با حسرت تمام می گوید: اگر 
بیمارستانی به این بزرگی جایی برای اسکان موقت 
همراهان بیماران می داشت آن وقت شأن و منزلت 

افرادی مثــل ما که از لحاظ مالی 
در مضیقه هســتند و نمی توانند 
از مسافرخانه استفاده کنند، بهتر 
حفظ می شد. چنین اتفاقی به آدم 
می فهماند چقدر بیچاره و بدبختیم.

هنوز قنبر مشغول صحبت است 
که یکی از نگهبانان بیمارستان 
نزدیکمــان می آید و بدون هیچ 
هنــوز  می گویــد،  مقدمــه ای 
بســاطتان را جمــع نکرده اید؟ 
زود جمع کنید بروید آن طرف 
خیابان. آنجا را آســفالت کردند 
بــرای امثال شــما. قنبر جواب 

می دهد: ما اینجا مزاحمتی نداریم چون کسی 
از اینجا تردد نمی کند؛ چرا وادارمان می کنید 

یکسره جابه جا شویم؟
مرد نگهبان می گوید : »اینجا وی.آی.پی نیست. 

اگر جایگاه ویژه برای اســکان می خواهید بیرون 
پیدایش کنید. زود بســاط خود را جمع کنید و 
ببرید بیرون. می آیند از شــما فیلم می گیرند و 
مستند می کنند، بعد از حقوق ما کسر می کنند«.

  بنویس هیچ خدماتی نمی دهند
در محوطه شــمالی بیمارســتان جوانی حدود 
بیست و پنج ســاله در حالی که روی نیمکت 
حیاط بیمارستان نشسته و سیگار می کشد پس 
از آنکه می فهمد خبرنگارم، سیگارش را خاموش 
می کند و بدون هیچ مقدمه ای می گوید: این را 
هــم در روزنامه تان بنویســید کــه اینجا هیچ 
خدماتی به همراهان بیماران نمی دهند و مردم 
فقیر باید در میان موش ها و حشرات شب را به 

صبح برسانند.
حاال دیگر وقت اذان ظهر است و زنی که روی تکه 
روزنامه ای نشسته دستانش را به سوی آسمان بلند 
کرده و به آرامی و ملتمسانه از خدا می خواهد که 

همه بیماران از جمله بیمارش را شفا بدهد.
نارضایتــی همراهان بیماران که به دلیل امکانات 
درمانی نامناســب اغلب از روســتاها و شهرهای 
کوچک و دورافتاده راهی تهران و کالنشــهرهای 
کشــور می شــوند مورد تأیید مســئوالن حوزه 
بهداشت و درمان کشور هم هست. حتی محمد 
حاجــی آقاجانی، معاون ســابق درمــان وزارت 
بهداشت چندی پیش در گفت وگو با رسانه ها به 
صراحت به این موضوع اشــاره کرده و وعده داده 
بود با اجرای طرح تحول نظام سالمت و استفاده 
از کمک خیران، اقامت همراهان در مجاورت مراکز 
درمانی و همچنین کیفیت خدمات به این گونه 

افراد ارتقا می یابد.
مره صــدق، عضو  ســیامک 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
مجلس شــورای اسالمی نیز 
ســال گذشــته در گفت وگو 
پیش  بینــی  از  قــدس  بــا 
ایجــاد همراه ســرا در کنــار 
تخصصــی  بیمارســتان های 
و کاهــش  فوق تخصصــی  و 
هزینه هــای جانبی مثل تهیه 
غذا در طرح جامع ســالمت 
و همچنین در برنامه ششــم 
توسعه خبر داده بود. با وجود 
این  مشــاهده های  امــا  این 
گزارش نشــان می دهد که اتفاق خاصی در این 
حوزه نیفتاده و رونــد ارائه خدمات حداقلی به 
همراهان بیماران اگر بدتر از گذشته نشده باشد 

به طور قطع بهتر هم نشده است.

قدس از حال و روز بیمارستان ها در تابستان داغ می گوید

اینجا وی.آی.پی نیست!

اما اینجا آدم 
را از این بخش 
به بخش دیگر 
پاس می دهند 

و نمی دانند این 
موضوع چقدر 
برای بیماران و 

همراهانشان ایجاد 
مشکل می کند
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هر شکایتی از خبرنگاران باید پس گرفته شود
ایلنا: محمد شــریعتمداری، وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
توییتی نوشت: خبرنگاران امروز با پذیرش مخاطرات در خدمت مردم 
هستند. محیط آزاد و قانونمند شرط الزم برای ایفای نقش سازنده 
آن هاست. آن ها بزرگ ترین شرکای اجتماعی ما و رکن مهم ایجاد 
شفافیت اند، کار حرفه ای آنان نباید با محدودیت مواجه و هر شکایتی 

از خبرنگاران توسط مسئوالن ما باید پس گرفته شود. 

وزیری که دائم معاون غذا و دارو عوض می کند
ایســنا: دکتر نمکی، وزیر بهداشــت به معاونان غــذا و داروی 
دانشگاه های علوم پزشکی گفت: شاید با خود بگویید این چه وزیری 
اســت که آن قدر معاون غذا و دارو عوض می کند. من با هیچ کس 
رودربایستی ندارم. مانند یک مربی در کنار زمین ایستاده ام و تیمم 
بایــد گل بزند نه اینکه گل بخورد. اگر کاپیتان تیم هم خوب بازی 

نکند، همان دقیقه نخست از زمین بیرونش می کشم.

فاجعه ای به  نام خالی ماندن ظرفیت رشته های علوم پایه
ایسنا: دکتــر ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش 
ضمن تحلیل نتایج آزمون سراسری امسال گفت: با فاجعه خالی 

ماندن ظرفیت رشته های علوم پایه مواجه ایم.
رئیس سازمان سنجش آموزش افزود: در عرصه گرایش به سمت 
رشته های علوم تجربی نیز با یک فاجعه در کشور مواجه هستیم 

و ظرفیت بسیاری از رشته های علوم پایه خالی مانده است.

پلیس، مسئول فروش بلیت مسابقه نیست
فارس: سردار حسن کرمی، فرمانده یگان های ویژه ناجا گفت: پلیس 
هیچ مسئولیتی در مورد اینکه تماشاگر کجا بنشیند، ندارد؛ اینکه این 
هوادار این  طرف بنشیند و ما بگوییم آقا شما آن  طرف بنشین یا در 
بحث  بلیت ها چه باید کرد و چه کسی بفروشد، این ها مسئولیت خود 
باشگاه ها و ورزشگاه هاست. متأسفانه در لیگ پیش دیدیم هیچ کس 

پای کار خود نبوده است. 

تعداد پلی کپی ها؛ برتری مدارس نسبت به یکدیگر!
برنا: عباس فرجی، کارشــناس آسیب آموزش می گوید: متأسفانه 
تکلیف بسیار در مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی نوعی کالس کار 
محسوب می شود. در واقع خیلی از مدارس حجم تکالیف را امتیاز 
مثبتی می دانند تا به اولیا  بفهمانند که تا چه میزان عملکرد مثبتی 
دارند. شــاید عجیب به نظر برســد که در برخی از مدارس تعداد 

پلی کپی ها نوعی برتری نسبت به سایر مدارس تلقی می شود.

بالگردهایی که سبب تشدید آتش سوزی ها می شود
برنا: محمد درویش، فعال محیط زیست می گوید: متأسفانه سازمان 
متولی فاقد یگان اطفای حریق هوایی است و از بالگردهای هوانیروز 
برای اطفای حریق جنگل ها اســتفاده می کند، در شــرایطی که 
جنگل های ما در مناطق ســخت گذر تشکیل شده است و نباید از 
بالگرد برای اطفای حریق آن ها استفاده کرد؛ چون استفاده از آن ها 

خود عاملی برای تشدید آتش سوزی ها می شود.

روابط عمومی  نیز جزو مشاغل سخت لحاظ شود
خانه ملت: زهرا ســعیدی مبارکه، رئیس فراکسیون روابط 
عمومی و رسانه مجلس گفت: با توجه به اینکه بحث سختی 
کار از مطالبات روابط عمومی های کشــور اســت، قرار شده 
روابــط عمومی ها طرح خود را بــرای اینکه تبدیل به قانون 
شــود مطرح کنند تا نمایندگان در برنامه های آینده کشور و 

به صورت قانون آن را تصویب کنند.

از حادثه پالسکو درس نگرفته ایم
ایسنا: سیدجالل ملکی، کارشــناس ارشد ایمنی و حریق  گفت: 
آتش ســوزی هایی که پس از پالسکو در ساختمان های بلندمرتبه 
رخ داد نشــان می دهد که هیچ یک از متولیان ایمنی ساختمان ها 
از حادثه پالسکو درس نگرفته و خیلی زود اثرات و خاطرات تلخ آن 
حادثه فراموش شده است. اگر تغییری در نگرش خود به حوزه ایمنی 

ایجاد نکنیم باید منتظر حوادث احتمالی بعدی باشیم.

انتقال خرس به باغ وحش اشتباه است
مهر: ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان 
می گویــد: گرفتن یک حیوان و انتقــال آن به باغ وحش کامالً کار 
اشتباهی اســت. در حال حاضر در بیشتر باغ وحش ها که شرایط 
مناســب برای نگهداری خرس را ندارند، تعداد بسیار زیادی خرس 
داریم. خرس متعلق به طبیعت است و باغ وحش های استاندارد اصاًل 

اجازه چنین کاری را ندارند.

حقوقی و قضایی

فرمانده ناجا بیان کرد
هشدار به تأمین کنندگان فیلم  

برای رسانه های معاند
 باشــگاه خبرنگاران  ســردار اشــتری به 
ارسال کنندگان عکس و فیلم برای رسانه های معاند 

و افراد در خارج از کشور هشدار داد.
فرمانده ناجا گفت: بر اســاس مصوبات شــورای 
انقــالب فرهنگی و کمیته عفــاف و حجاب، ۲۶ 
دستگاه در کشور از جمله پلیس موظف هستند 
تا وظایــف خود در حوزه عفاف و حجاب را انجام 

دهند.
او با تأکید بر اینکه باید تمامی دستگاه ها و نهادهای 
مسئول در حوزه عفاف و حجاب به پلیس کمک 
کنند، افزود: برخی از نهادهای مسئول در این امر 

هم هنوز اقدامی انجام نداده اند.
ســردار اشــتری درباره واکنش پلیس نسبت به 
ارسال فیلم توسط برخی از افراد برای رسانه های 
معاند و به خارج از کشور به منظور تحریک افکار 
عمومی و جوسازی گفت: بر اساس قانون، ارسال 
فیلم و عکس برای رسانه های معاند جرم است و 

پلیس بر پایه قانون با آن ها برخورد خواهد کرد.

 آموزش

معاون آموزشی وزارت عتف :
دانشجویان ترم نهم کارشناسی 

نباید شهریه بدهند
 ایلنا  معاون آموزشی وزارت علوم درباره گرفتن 
شهریه در ترم نهم مقطع کارشناسی گفت: هیچ 
کدام از دانشگاه های دولتی برای ترم نهم شهریه 
نمی گیرند. علی خاکی صدیق گفت: هیئت امنای 
همه دانشــگاه ها مجوز رایگان بودن ترم نهم در 
مقطع کارشناسی را صادر کرده اند و از این لحاظ 
مشکلی وجود نخواهد داشت. در واقع از ترم دهم 
به بعد است که دانشگاه های دولتی بابت ترم های 
اضافه از دانشــجویان شــهریه دریافت می کند، 
دانشجویان بدانند که تا تمام شدن ترم نهم هزینه 

دانشگاه برای آن ها رایگان است. 
دولــت فقط بــرای چهار ســال هزینه تحصیل 
دانشــجویان را تقبل می کنــد و آن ترم نهم در 
کارشناســی یا ترم پنجم در کارشناســی ارشد 
است که دانشگاه ها از بودجه های خودشان آن را 
پرداخت می کنند، یا به تعبیری از درآمدهایشان 
برای دانشجویانی که به ترم نهم کارشناسی و ترم 

پنجم کارشناسی ارشد می روند هزینه می  کنند.

 بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت بیان کرد
برنامه وزارتخانه برای پیشگیری 

از تولد هموفیلی های جدید
 ایسنا  مهــدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت 
پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت از تحت 
پوشــش بیمه قرار گرفتن آزمایش های ژنتیک 
مرحله اول تا ســوم برای پیشگیری از تولد موارد 
جدید هموفیلی خبــر داد و گفت: در مذاکراتی 
که با سازمان های بیمه گر داشتیم، آزمایش های 
ژنتیک مرحله اول تا سوم بیماری هموفیلی تحت 
پوشــش قرار گرفت. بر این اســاس دستورعمل 
غربالگــری ژنتیکی در زنان، دختــران و خانواده 
بیماران با شجره هموفیلی به منظور پیشگیری از 
تولد بیمار جدید، با همکاری اداره ژنتیک معاونت 
بهداشتی در دست تدوین است و به زودی به تمام 

دانشگاه های علوم  پزشکی ابالغ خواهد شد.
وی افــزود: باید توجه کرد کــه ماهیت بیماری 
هموفیلی و بروز خونریزی هــای مکرر و خود به 
خودی این بیماران، به تدریج آن ها را دچار تخریب 
و مشــکالت مفصلی کرده و بــه همین دلیل به 

خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی نیاز دارند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

مدیرعامل سازمان بیان کرد
حدود 60 خدمت بیمه ای 

غیرحضوری به بیمه شدگان
 فارس   مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی 
گفت: در راستای شفافیت، حقوق و مزایای مدیران 
سازمان تأمین اجتماعی به سازمان امور استخدامی 

برای انتشار اعالم می شود.
مصطفی ساالری درباره ارائه خدمات غیرحضوری 
به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در 
حال حاضر نیمی از جمعیت کشــور از خدمات 
تأمین اجتماعی اســتفاده می کنند و ما تا دو ماه 
آینده حــدود ۶۰ خدمت بیمــه ای را به صورت  

غیرحضوری به بیمه شدگان ارائه خواهیم داد. 
وی گفت: یکی از مطالبات بیمه شدگان، دریافت 
سوابق بیمه است که تا دو ماه آینده هر بیمه شده ای 
در اقصی  نقاط کشور می تواند سوابق بیمه ای خود 
را به صورت تجمیع شده در هر شعبه ای که مراجعه 

کند، دریافت کند. 
بــا این اقدام دیگر نیاز به مراجعه به شــعبه های 
مختلف برای دریافت سوابق بیمه ای وجود ندارد 

و از سفرهای غیرضروری نیز جلوگیری می شود.

ارتباطات و فناوری اطالعات

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعالم کرد
 ۱۳۴ هزار سیم کارت

مزاحم پیامکی مسدود شد
 مهر  ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات آمار قطع 
خطوط تلفن همراهی که پیامک های تبلیغاتی ارسال 

می کردند را ۱۳۴ هزار سیم کارت  عنوان کرد.
در پی اجرای سیاست قطع خطوط تلفن همراهی که 
اقدام به ارســال پیامک های تبلیغاتی می کنند، شمار 
سیم کارت های شخصی مسدود شده به دلیل مزاحمت 
پیامکی تا تاریخ ۱۷ مردادماه جاری به ۱۳۴ هزار خط 

رسیده است.
آمار رگوالتوری نشان می دهد که در هر ماه، بیش از 
۳ هزار خط سیم کارت به دلیل ارسال پیامک تبلیغاتی 
برای مشترکان، قطع می شــود. به طوری که تا ۱۵ 
تیرماه ۱۳۱ هزار سیم کارت به دلیل مزاحمت پیامکی 
قطع شــده بود. بر مبنای آخرین آمار نظرســنجی از 
میزان رضایت کاربران از کاهش پیامک های تبلیغاتی، 
۵۵/6 درصد شرکت کنندگان اذعان دارند که دریافت 
این پیامک هــا کاهش یافته اما با این حال همچنان 
۴۴/۴ درصد از مشــترکان از تعداد باالی دریافت این 

پیامک ها ناراضی اند.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت
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روزنامـه صبـح ایـران

موقعیت دین بعد از برقراری حکومت دینی   دکتر علیرضا شجاعی زند گفت: برقراری حکومت دینی روی خود دین نیز اثر گذاشته و دین را از موقعیت ابژه به موقعیت سوژه منتقل 
کرده است. دین که همیشه موضوع مطالعه و مورد تعرض گرایش های مختلف بوده و همواره باید آن را از حمالت حفظ می کردیم، پس از انقالب در موقعیت مدعی و فاعل شناسا قرار گرفت که در 

حیطه های مختلفی می تواند وارد شود و اظهار نظر کند.

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

 معارف   نشست »ایده نهاد علم برای بهبود 
علیرضا  دکتر  حضور  با  ایران«  در  دینداری 
دانشگاه  جامعه شناسی  دانشیار  شجاعی زند، 
تربیت مدرس و مهدی نصیری، پژوهشگر مسائل 

دینی برگزار شد.
دکتر علیرضا شجاعی زند در ابتدای این نشست 
گفت: آمار و داده های دینداری در دوران پیش 
از انقالب را نداریم، به همین دلیل نمی توانیم با 
دوران کنونی مقایســه کنیم. دهه های مختلف 
پــس از انقالب را تا حدی می توانیم مقایســه 
کنیم. اینکه از چه ســنجه ای استفاده کنیم و 
مدل دینداری چیست مشــکل اصلی ماست. 
معتقدم کیفیــت دینداری بــه مراتب پس از 
انقالب افزایش پیدا کرده اســت. درباره کمیت 
دینداری هم معتقــدم کمتر از پیش از انقالب 
نیســت. منظورم از کیفیــت، تعمیق دینداری 
از حیث معرفتــی و عناصر بنیادین و جوهری، 
حضور دیــن در زندگی، اهتمــام اجتماعی به 
وجوه مختلف دین و برقراری نســبت متجانس 

بین ابعاد مختلف آن است.
دانشیار جامعه شناســی دانشگاه تربیت مدرس 
افزود: برقراری حکومت دینی روی خود دین نیز 
اثر گذاشته و دین را از موقعیت ابژه به موقعیت 
سوژه منتقل کرده است. دین که همیشه موضوع 
مطالعه و مورد تعرض گرایش های مختلف بوده 
و همواره باید آن را از حمالت حفظ می کردیم، 
پس از انقالب در موقعیت مدعی و فاعل شناسا 
قــرار گرفت که در حیطه های مختلفی می تواند 
وارد شود و اظهار نظر کند. مثل ساحت توسعه، 

ساحت معرفت، ساحت سیاست و... .

 فضای مجازی
نحوه حکمرانی را تغییر داده است

مهدی نصیری در ادامــه گفت: ابتدا می خواهم 
بگویم باید زودتر به این موضوع ورود می کردیم. 
اگر بخواهم تجربی به موضوع نگاه کنم با نکاتی 
که دکتر شجاعی زند گفتند موافقم. مثاًل در شهر 
محل زندگی ما، پیش از انقالب در ســه یا چهار 
مسجد بیشتر نماز جماعت برگزار نمی شد و اگر 
جوان ها به مســجد می آمدند یک اتفاق و پدیده 
بود. اما امروز این گونه نیســت. در دو دهه پس 
از انقــالب، آمار وضعیت دینداری جامعه مثبت 

اســت اما در دو دهه اخیر در برخی مســائل با 
آســیب مواجه ایم. با ورود فضای مجازی مسائل 
پیچیده تر شده و فضای مجازی نحوه حکمرانی 

را تغییر داده است.
این پژوهشگر مسائل دینی افزود: دغدغه همه ما 
این اســت که چه باید بکنیم تا دین و دینداری 
در جامعه ما تقویت شــود؟ این مسئله مقدمات 
کالمــی و نظری دارد. بر اســاس مبانی کالمی 
شیعه در عصر غیبت ما دسترسی به امام معصوم 
نداریم و اگر امام معصــوم بتواند حکومت کند 
می تواند حجت را بر همه تمام و جامعه مســیر 
درســت را انتخاب کند. اما وقتی معصوم بسط 
ید نــدارد- که پس از فوت پیامبر این شــرایط 
شــکل گرفت و تا امــروز در دوران غیبت ادامه 
داشته- وارد شرایط ثانوی که نوعی اضطرار است 
می شویم. در این دوران مراجع تقلید را داریم اما 
ماجرا شبیه به تیمم به جای وضو است. در عصر 
غیبت وسع شما برای تحقق جامعه دینی کاهش 

پیدا می کند.
وی ادامه داد: عامل دیگر کاهش وســع تحقق 
جامعه دینی مدرنیته است. مدرنیته هم در علت 
فاعلــی، یعنی دین، فقهــا و حامالن دین و هم 
در علت قابلی مشــکل ایجاد کرده است. ما در 
شرایطی هستیم که وسعمان کم است و بیش از 

این تکلیف نداریم.
علیرضا شجاعی زند ســپس گفت: اینکه عرض 
کردم درباره افزایش یا کاهش دینداری پاســخ 
دقیقی نمی شود داد نه اینکه از لحاظ استنباطی 
و تحلیلی نمی شــود، بلکه به این شیوه ارزیابی 
خدشــه هایی وارد است. یک نکته این است که 
عواملی امروز در مقابله بــا دینداری وجود دارد 
که دیروز وجود نداشــته اند. یکی از کارکردهای 
تشکیل حکومت دینی، تسهیل دینداری است 

که در آن تردیدی نیست.
وی اضافــه کرد: نکته آقای نصیری دو مشــکل 
را ایجــاد می کند. یکی اینکــه تلقی نقص دین 
را پدید مــی آورد. یعنی دینی که به انســان ها 
عرضه شده دین کاملی نیست و دین با معصوم 
دوازدهم کامل می شــود. دوم حتمیت بخشی به 
یک ســازه بشری اســت. بله، مدرنیته سیطره 
زیادی بر عرصه های مختلف دارد اما توجه کنیم 
یک زمانی بوده که مدرنیته نبوده اســت و اگر 

تاریخ مسیر دیگری طی می کرد 
می توانست نباشد. آینده نیز به 
سوی بشر باز است. خود مدرنیته 
از وضعیت های به ظاهر ناممکن 
عبور کرده است. تصویری فراتر 
از این از مدرنیتــه ارائه ندهیم. 
بی شــک کار ما سخت است اما 
امر ناممکنی نیســت. حکومت 
دینی برپا شده تا این راه را آغاز 
کند. البته راهی طوالنی است و 

تازه در آغاز آن است.

 نقصان دین امروز
امری عارضی است و نه ذاتی 

مهدی نصیــری در ادامه عنوان کرد: کمال دین 
منوط بــه این بود کــه وقتی در غدیــر »الَْیْوَم 
أَْکَملُْت لَُکْم ِدیَنُکْم« نازل شد، قرار بر این بود که 
علی)ع( زمام امور حکومت و جامعه را در دست 
بگیرد و پس از ایشــان نیز فرزندان ایشان. اگر 
مردم همراهی می کردند و این امر محقق می شد 
آنچه با ظهور قرار است اتفاق بیفتد در آن دوران 
اتفاق می افتاد. این نقصــان به قرآن، وحی و به 
ذات دین برنمی گردد، بلکه مفسر وحی، مجری 

دیــن و هادی معصوم کنار زده 
شد و در حاشــیه قرار گرفت. 
پس نقصان امری عارضی و نه 

ذاتی هدایت بود.
گفت:  شــجاعی زند  علیرضــا 
یکی از دســتاوردهای تشکیل 
حکومــت دینی ایــن بوده که 
دین را در موضع پاســخگویی 
به این مســائل جدی قرار داده 
که در گذشــته این گونه نبود. 
این پرسش ها، حقیقتی  از دل 
آشــکار خواهد شد و دینی که 
مبتنی بر حقیقت است نگرانی 
از این پرســش ها نخواهد داشت. می خواهم یک 
بحث عقلی مطرح کنم و آن این اســت که دین 
اساساً برای پیروی آمده است. دین برای پیروی 
شــدن دو شرط نیاز دارد: قابل فهم بودن و قابل 

پیاده سازی بودن.

 فهم مشروط دین
منجر به کنار گذاشتن آن می شود 

وی خاطرنشــان کرد: دین کامل اســت ولی 
فهم آن است که ناقص است و معصومین باید 

فهم ما را کامل و ما را در پیاده ســازی کمک 
کنند. شــرط پیروی از چنین دینی این است 
که انسان ها آن را بفهمند. اگر فهم را مشروط 
کند به زمانــی خاص و ناشــناخته از تاریخ، 
انســان هایی کــه پیش از ایــن دوره تاریخی 
زندگی می کنند چه باید بکنند؟ این را دیگران 
نیز مطــرح کرده انــد و این مســئله به کنار 
گذاشــتن دین منجر می شود. مثل تعبیر دین 
به مثابه حیرت. تحیر غایت دین نیست، بلکه 
انسان ها را درگیر اما به آن ها کمک می کند تا 

از این تحیر بیرون بیایند.
شــجاعی زند افــزود: یــا مثاًل بــردن دین به 
تکثرهای حل نشــدنی قرائت ها. با این تکثرها 
راه فهم دین مســدود می شود. یا فاصله افکنی 
بین دیــن و معرفت دینی که مــا هیچ وقت 
بــه صورت کامل دین نمی رســیم. یا ناممکن 
دانســتن پیاده ســازی مثل موانع تمدنی. اگر 
ما ناتوان از پیاده ســازی دین باشیم ضرورت 
پیروی زیر ســؤال می رود. اگر این دو مسئله 
را مشروط به امری که هنوز تحقق پیدا نکرده 
بکنیم، دست ما از دین کوتاه می شود و حتی 

ضرورت وجود دین زیر سؤال می رود.
مهــدی نصیری گفــت: درباره اینکه ایشــان 
می فرماینــد اگر حکومــت دینــی نتواند بر 
مدرنیته غلبــه کند نقصان دین اســت، باید 
بگویم مگر ائمه)ع( توانستند در زمان خلفا بر 

آن ها غلبه کنند؟
شجاعی زند در پاسخ گفت: بنده گفتم منتفی 
و بالموضوع می شود چون نمی توان آن را پیاده 
کرد. ائمه)ع( آمدند تا به شاگردانشان بگویند 
حتی در بدترین شــرایط تمکین شــرایط را 

نکنند و این تالش را به ما بیاموزند.
وی در ادامــه عنوان کرد: اینکــه هنوز ما در 
برخی مســائل بــه نتیجه نرســیده ایم در آن 
بحثی نیست. اما اینکه تا پیش از ظهور امکان 
رســیدن به ایــن مرحله وجــود دارد یا خیر، 
محل بحث اســت. اما شما عدم امکان رسیدن 
را مطرح می کنید و معلوم نیســت دامنه این 
حیرتی که مطرح می کنید کجاســت؟ نتیجه 
اصرار شــما بر این نســبیت چیســت؟ با این 
فــرض، دین و دینداری منتفــی و بالموضوع 

خواهد شد.

گزارشی از نشست »ایده نهاد علم برای بهبود دینداری در ایران« با حضور دکتر شجاعی زند و مهدی نصیری

دین کامل، قابل فهم و کاربردی است 

مهدی نصیری:
حکومت، بهترین بستر برای تحقق اهداف دینی است

در دوران کنونــی هــم صــرف بعثت 
رسول کفایت نمی کند بلکه مردم باید 
بــا او بیعت کنند و تبعیت مردم وجود 
داشته باشــد تا آن امر مطلوب محقق 
شــود. ما امروز حجت نسبی داریم که 
کتاب، سنت، عقل و اجماع است. این 
مقدار حجت بــرای تحقق یک اصالح 
نسبی کفایت می کند که در شــرایط کنونی فوق العاده و ارزشمند است. این 
نسبیت، حیرانی مطلق و شکاکیتی که روشنفکران می گویند نیست. اما فراتر 
از این نســبیت، با مشــکالت و اختالف نظرها مواجه هستیم. تحقق مدینه 
مطلوب دینی این اســت که احکام واقعی شناخته شود. بسیاری از احکام ما 
احکام ظاهری است. مثاًل درباره نماز جمعه در دوران غیبت سه فتوا داریم و 

نمی دانیم که کدام حکم واقعی است.
اینجا گفته می شــود که اگر امکان رسیدن را منتفی بدانیم، آیا انسان ها را از 

دین و دینداری منصرف نمی کنیم؟
ببینید مثاًل راجع به موسیقی برخی فقها می گویند موسیقی مطلقاً حرام است 
و برخی دیگر برخی انواع موســیقی را حرام می دانند. مثاًل امام خمینی)ره( 
تا ســال 57 این دیدگاه را داشت اما پس از سال 57 موسیقی را مطلقاً حرام 
نمی دانســت. یا در مســئله ربا برخی فقها گفته اند اصاًل در اسکناس و پول 
اعتباری ربا نیســت، اما برخی فقها گفته اند در پــول اعتباری هم ربا وجود 
دارد. کدام حکم اهلل واقعی اســت؟ نمی دانیم. این ندانســتن نسبی است و به 
نحو مطلق نیســت. درباره حرام بودن دروغ و غیبت و واجب بودن نماز که از 
مســلمات هستند تردیدی نداریم. یا مثاًل اصل حجاب از مسلمات دین است 

اما در اجبار آن بحث است.
مــن می خواهم ایــن مطالب را عرض کنم: یکی اینکه بدون شــک حکومت 
بهترین بستر برای تحقق اهداف دینی است. اما در صورتی که حاکمان دینی 
و حکومت دینی به شرایطی عمل کنند. حکومت باید در امر حکمرانی کارآمد 
باشــد. اجرای عدالت که در این 40 ســال در این زمینه کاستی های اساسی 
داشــته ایم نکته دیگر اســت. دیندار کردن جامعه مبتنی بر قهر و غلبه نباید 
باشــد. از قرآن و ســنت، قهر و غلبه نمی فهمیم. چهره ای انسانی و مردمی از 

دین باید ارائه کنیم.
بایــد تنوع دیدگاه ها و قرائت هــا را در جامعه دینی بپذیریم. میدان ندادن به 
قرائت های دیگر می تواند نقص عمده ای برای تحقق آرمان های دینی باشــد. 
یکی از مهم ترین امور که ما متوجه آن نیســتیم این است که نباید جامعه را 
دوقطبی کنیم. این مســئله بدترین منکر اســت. وقتی حضرت موسی)ع( به 
میقات رفت و قومش گوساله پرســت شدند، از این مسئله کوتاه آمد تا جامعه 

دوقطبی نشود.
عامل دیگــری به نام مدرنیته در قرن های اخیر ســر برآورده و تأثیر های 
زیادی بر تمام شــئون زندگی و جهان بینی ما گذاشــته است که از جهات 
مختلــف در تقابــل با دین اســت و امکان دینی کردن جامعه را ســخت 

کرده است.  
در ایــن باره باید بگویم من عبور از مدرنیته را محــال نمی دانم. بنده علم و 
فناوری مدرن را خنثی نمی دانم. مثاًل کالنشهر را شهر دینی نمی دانم و دینی 
هم نمی شــود. البته به طور نســبی می توان کارهایی انجام داد، اما کالنشهر 

مستلزم عوارض و اقتضائاتی است.
 اقتضائات رسانه های مدرن را نیز دینی نمی بینم؛ چراکه اقتضائات غیردینی 
دارنــد؛ البته نه به معنــای جبر ابزاری. ســاختارهای تمدنی پیش از دوران 
مدرنیته دینی بوده اند و آن ســاختارها را محصول نقشه تمدنی انبیا می دانم. 
مثــاًل در آن دوره پدیــده ای به نام بانکداری مــدرن را نداریم که قوامش به 
رباســت. همان طور که عرض کردم عبــور از مدرنیته را غیرممکن نمی دانم، 
اما نبود فصل الخطاب امام معصوم، اختالف های زیادی پدید می آورد و امکان 
رســیدن به جامعه و وضع مطلوب که از آن رضایت تام داشته باشیم کاهش 

پیدا می کند.

یکی از 
دستاوردهای 

تشکیل حکومت 
دینی این بوده که 
دین را در موضع 

پاسخگویی به این 
مسائل جدی قرار 

داده که در گذشته 
این گونه نبود

بــــــــرش

معارف
حاشیه

    صفحه 6

 آگهی تغییرات شرکت زردشت مهد بینالود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36452 و شناسه ملی 10380519809
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا بر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397,10,12 و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حس��اب سرمایه شرکت هیئت مدیره ش��رکت،افزایش سرمایه راعملی دانسته ،در نتیجه مبلغ 499000000ریال از 

حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصالح گردید. 
ماده 5: سرمایه شرکت مبلغ500000000 ریال منقسم به 500000 سهم 1000ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )559110(
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آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 7303 و شناسه ملی 10380231056
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ترازنامه مورخه 
29, 12, 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 2- موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مالی فاطر به شناس��ه ملی 10100188574به 
س��مت بازرس اصلی وموسس��ه حسابرس��ی آزموده کاران به شناس��ه ملی 10530015374به س��مت بازرس علی البدل 
شرکت برای سال مالی منتهی به 1398,012,29 انتخاب شدند 3- روزنامه خراسان و روزنامه قدس بعنوان روزنامه های 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )559120(
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 آگهی تغییرات شرکت پیچش سیم توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13457 و شناسه ملی 10380291091
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,02,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1-آقای سیدحس��ین رضا شریعت 
داودی به ش��ماره ملی 0859871241 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2- آقای سید علیرضا شریعت داودی به شماره ملی 
0937763756 به سمت مدیر عامل 3-خانم فرانک مهاجری پاریزی به شماره ملی 0941842576 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره برای مدت 2س��ال انتخاب گردیدند. - کلیه اس��ناد و اوراق بهاداروتعهد آور ش��رکت به امضای مش��ترک 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت دارای اعتبارمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )559126(
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدی آبسان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10240 و شناسه ملی 10380259675 
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای ابراهیم قناد کهتوئی به کد ملی 0940185547 
به س��مت رئیس هئیت مدیره و آقای محمد علی قناد به کد ملی 0072589337 به س��مت نائب رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل و خانم مریم 
قناد کهتوئی به کد ملی 0054088471 به س��مت عضو هئیت مدیره برای مدت دو س��ال تعیین ش��دند -2 کلیه مکاتبات عادی و اوراق با امضاء 
آقای محمد علی قناد به کد ملی 0072589337 )مدیر عامل( منفردًا با مهر ش��رکت معتبر میباش��د. و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
ش��رکت با دو امضاء از س��ه امضاء آقای ابراهیم قناد کهتوئی به کد ملی 0940185547 )رئیس هئیت مدیره( و آقای محمد علی قناد به کد ملی 

0072589337 )مدیر عامل( و خانم مریم قناد کهتوئی به کد ملی 0054088471 )عضو هئیت مدیره( با مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )559134(
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آگهی تغییرات شرکت زردشت مهد بینالود 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36452 و 

شناسه ملی 10380519809
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1397,10,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : سرمایه 
تعهدی ش��رکت مذکور طی گواهی بانکی شماره 
آفری��ن  کار  بان��ک  18,97,2771م��ورخ97,10,09 
شعبه احمد آباد مشهد پرداخت گردید و ماده5 
اساسنامه شرکت به ش��رح ذیل اصالح گردید : 
س��رمایه ش��رکت مبلغ 1000000 ریال منقسم به 
1000 س��هم 1000 ریالی بانام می باش��د که تمامًا 

پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)559137(
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدی آبسان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10240 و شناسه ملی 10380259675
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - صورتهای مالی سال 1397 
ب��ه تصوی��ب مجمع عمومی رس��ید. 2-نامب��ردگان ذیل به عنوان اعض��اء هئیت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند: - آقای 
ابراهی��م قناد کهتوئی به کد ملی 0940185547 عضو هئی��ت مدیره - آقای محمد علی قناد به کد ملی 0072589337 عضو هئیت 
مدی��ره- خان��م مریم قناد کهتوئی به کد ملی 0054088471 عضو هئیت مدیره. 3- خانم س��پیده طوس��ی به کد ملی 0942507819 
بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی پورفیض به کد ملی 0938739395 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.4- روزنامه قدس برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )559139(
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آگهی تغییرات شرکت پدیده کریت پارس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 33370 و شناسه ملی 10380485488

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,01,18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - به موضوع فعالیت شرکت 
موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ) تولید پرده هوا , مشاوره های مدیریتی , صنعتی و کسب وکار , 
برگزاری همایشها کنفرانسها , اقتصادی و مطالبات بازار , ارائه خدمات رایانه ای , اینترنت , نرم افزارهای اینترنتی , ایجاد و 
پشتیبانی سایت های اینترنتی , خرید و فروش اینترنتی )غیرشبکه ای, غیرهرمی( و تجارت الکترونیک پس از اخذ مجوزهای 

الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )559340(
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آگهی تغییرات شرکت برجسته توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14720 و شناسه ملی 10380303519
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,04,03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای محمد 
باقر برجس��ته زائری به ش��ماره ملی 5749455254 - آقای میثاق برادران سیرجانی به ش��ماره ملی 0946689474 -آقای 
مس��عود اکبری زادینه به شماره ملی 0082870926 به س��مت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 
2- بازرس اصلی : موسسه خدمات مدیریت آئین پژوهان ایرانیان با شناسه ملی 14006282050 و بازرس علی البدل : آقای 
غالمعلی باقری با ش��ماره ملی 0941544168 برای مدت یکس��ال مالی تعیین گردیدند. 3- روزنامه قدس جهت درج آگهی و                   

دعوتنامه های شرکت تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )559337(

آگهی تغییرات ش�رکت نخریس�ی و 
نس�اجی خسروی خراس�ان شرکت 
س�هامی عام به ش�ماره ثبت 206 و 

شناسه ملی 10860062290
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1398,02,31 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 

1-روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین شد. 2- مؤسسه حسابرسی 
مل��ی 10861836531  ب��ه شناس��ه  راهب��ر  مفی��د 
به عن��وان ب��ازرس اصلی ش��رکت برای س��ال مالی 
منته��ی به 1398,12,29 انتخاب ش��د. 3 - صورتهای 

مالی منتهی به 1397,12,29 به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان )559360(

س
,9
80
61
96

آگهی تغییرات شرکت پخش رضوی شرکت 
سهامی خاص به ش�ماره ثبت 22979 و 

شناسه ملی 10380384461
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
بط��ور فوق العاده م��ورخ 1398,01,05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : موسس��ه حسابرسی و خدمات 
مدیری��ت بصیرمحاس��ب توس ب��رای مدت یک 
س��ال ب��ه عن��وان ناظر تصفی��ه تعیی��ن گردید. 
-آق��ای س��ید حس��ین س��ادات ش��یرازی برای 
مدت یک س��ال ب��ه عنوان مدی��ر تصفیه تعیین 
ش��د. -روزنام��ه ق��دس ب��ه عن��وان روزنام��ه 
کثیراالنتشار 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 )559343(
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آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی 
اترک ش�یمی شرق ش�رکت سهامی 
خ�اص به ش�ماره ثب�ت 25858 و 

شناسه ملی 10860189580
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1398,04,25 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
-روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. - س��مت اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای 
مهدی نعیمی پور به ش��ماره مل��ی 4432694270 و 
خانم نعیمه نعیمی پور به شماره ملی 4431801944 
و محسن نعیمی پور به شماره ملی 4432712155 - 

صورتهای مالی سال 1397 تصویب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )559195(

س
,9
80
61
89

آگهی تغییرات شرکت زردشت مهد 
بینالود ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 36452 و شناسه ملی 

10380519809
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397,10,10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : -آق��ای پوریا پزش��کی به 
ش��ماره ملی 0938164597 به عنوان بازرس 
اصلی وآقای مجید ش��ریعتی به ش��ماره ملی 
0941503844 به عنوان بازرس علی البدل ، 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)559151(

س
,9
80
61
87

آگهی تغییرات ش�رکت مه�ام کاران آرون 
سپاسه )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 

14601 و شناسه ملی 14006688863
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,11,13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1-آدرس 
محل ش��رکت از قزوین )نش��انی سابق( به آدرس 
خیاب��ان  والی��ت  ش��هرک  قزوی��ن  ش��هر  جدی��د: 
س��لیمانیان کوچ��ه پردی��س یازده��م پ��الک9 کد 
پس��تی 3415729380 تغیی��ر یاف��ت . 2- کلی��ه 
اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، س��فته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با 
امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )561087(

س
,9
80
62
13



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

  راستگو بودن بهترین سرمایه است   اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه، راستگو بودن را بهترین فضیلت و سرمایه دانست و خاطرنشان کرد: اول باید راستگو باشیم که 
این مربوط به تهذیب نفس است و بعد باید محقق باشیم. خیلی از خبرنگارها هستند که زود خریدوفروش می شوند؛ خبرفروشی یعنی شرف فروشی و خبر خریدن هم یعنی حیثیت دیگری را زیر سؤال بردن. 

صداقت رمز پیروزی در جنگ رسانه ای بین جبهه حق و باطل است؛ صداقت در فرهنگ دین، معطر است و عطر را هر شامه ای می پذیرد.

بیانات رهبر معظم انقالب در ابتدای درس خارج فقه درباره گذرا بودن دنیا
»الاله االاهلل« یعنی نه به پول و مقام و شهوت و قدرت ها

در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  معارف: 
ابتدای جلسه درس خارج فقه 1397/11/9 
به شرح حدیثی از امام باقر)ع( درباره گذرا 
بودن دنیا پرداختند. در ادامه متن این شرح 
را که به مناسبت سالروز شهادت امام باقر)ع( 
منتشر شده، به نقل از پایگاه اطالع رسانی

KHAMENEI.IR  می خوانید:
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم؛ و الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد 
نیا ِعنَد َذوِی االَلباِب َکَفی ِء  و  آله  الّطاهرین و لعنة  اهلل علی اعدائهم اجمعین؛ یا جابُِر الدُّ
الُة تَثبیٌت لاِلِخالِص َو تَنزیٌه َعِن الِکبر )امالی  الِل ال اِلَه ااِلَّ اهللُ اِعزاٌز اِلَهِل َدعَوتِِه الصَّ الظِّ
طوســی، مجلس یازدهم، ص ۲9۶(؛ دنباله آنچه حضــرت باقر)ع( به جابر درباره دنیا 

فرمودند ]این است[:
الل؛ ]عمر[ مثل سایه است؛ َفیء، آن سایه  نیا ِعنَد َذِوی االَلباِب َکَفی ِء الظِّ یا جابُِر الدُّ
بعد از زوال ]روز[ را می گویند. همچنان که این سایه اعالم پایان روز است و لحظه به 
لحظه ای که این سایه طوالنی می شود، نشان می دهد که روز دارد تمام می شود. عمر 
ما هم همین جور است. اینجا »دنیا« یعنی عمر من و شما که مثل همین سایه است؛ 
هر چه این سایه طوالنی تر می شود، معنایش این است که به آن آِخر داریم نزدیک تر 
می شویم. بعضی ها از اینکه ساِل گذشته تمام و سال نو شروع شد، خوشحال می شوند؛ 
خب، عیبی هم ندارد، چون عید است و خوشحالی اشکال ندارد، اما توجه به این نکته 
هم الزم است: سال که تمام می شود، یعنی عمر ما تمام می شود؛ ]در واقع[ این عمر ما 
است که دارد به پایان می رسد، به این توجه باید کرد. پیر و جوان هم ندارد؛ البته احتمال 
سر رسیدن اجل در مورد افراد پیر و مسن قهراً بیشتر است اما جوان ها هم هستند. ما 
در همین بحث خودمان، جمع خودمان بعضی جوان ها را داشتیم که سال های زیادی از 
سنین کنونِی ما کمتر بودند، از دنیا رفتند؛ به این باید توجه کرد که هر چه می گذرد، در 

واقع دارد به آن انتها نزدیک می شود.
ال اِلــَه ااِلَّ اهللُ اِعزاٌز اِلَهِل َدعَوتِه؛ بعد فرمود کلمه  الاله ااّلاهلل ]یعنی[ کلمه  توحید، 
اعزاز اهل دعوِت الاله ااّلاهلل است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی شما می گویید الاله ااّلاهلل، 
عبودیت غیرخدا را نفی می کنید. مشکل اساسی مردم در طول تاریخ، عبودیت غیر خدا 
بوده؛ ]مثل[ بنده فرعون ها بودن؛ اآلن هم همین جور است: بنده پول، بنده مقام، بنده 
شهوت، بنده قدرت های بزرگ. وقتی شما می گویید الاله ااّلاهلل، یعنی من فقط یک معبود 
دارم؛ نه پول را عبادت می کنم، نه مقام را عبادت می کنم، نه امپراتور را عبادت می کنم، نه 
فرعون را عبادت می کنم. عبادت هم صرفاً این نیست که انسان طرف را تقدیس کند؛ نه، 
ممکن است اصالً هم آن را در دلش قبول نداشته باشد، اما عبادتش بکند! عبادت یعنی 
اطاعت کردن با همه وجود؛ این عبادت است. پس وقتی که ما می گوییم الاله ااّلاهلل، در 
واقع داریم یک مایه عزت را برای خودمان تأمین می کنیم؛ یعنی »َواالَغلـَل الَّتی کانَت 

َعلَیِهم«)اعراف: 157( خودمان را از این اغالل داریم رها می کنیم.
الةُ تَثبیٌت لاِلِخالص؛ بعد فرمود: نماز هم این خصوصیت ها را دارد که اوالً تثبیت  اَلصَّ
اخالص است، یعنی برای خدا کاری انجام دادن؛ چون نماز، ذکر خالص خداست و هیچ 
چیزی مخلوطش نیست و از اولی که انسان تکبیرة االحرام را می گوید، مشغول ذکر الهی 
است؛ ]البته[ اگر توجه و حضور داشته باشد؛ حاال ما که حواسمان گاهی پرت بشود که 
هیچ؛ آن کسی که حضور قلب دارد و خود را حاضر در مقابل خدای متعال می داند، ]نماز 
او[ یکسره ذکر خداست؛ هم با لفظ، هم با عمل. ایستادن در مقابل خدا، رکوع کردن در 
مقابل خدا، سجود کردن در مقابل خدا، دست بلندکردن به دعا در مقابل پروردگار، ذکر 

خالص است و اخالص را در دل انسان زیاد می کند. این یک ]مطلب[.
َو تَنزیٌه َعِن الِکبر؛ کبر را هم از انســان ]دور می کند؛ چون[ انسان به خاک می افتد 
دیگر. البته حواسمان جمع باشد که در این نمازهایی که می خوانیم، به خصوص حاال 
بعضی ها از ماها که مثالً فرض کنید امام جماعتیم و یک جمعیتی پشت سرمان نماز 
می خوانند، این از آن حالِت به اصطالح به خود گرفتن عنوان، آن حالِت اَشر و بََطر خارج 
بشود؛ لَم اَخُرج اََشراً َو ال بََطرا؛ )امالی طوسی، مجلس سیزدهم، ص 371( در حال نماز، 
انسان گاهی اوقات تصور کند که حاال این منم که دارم می  خوانم و همه این 50 نفر، 
هزار نفر، 10 هزار نفر پشت سر من ]هستند[؛ این حالت به وجود نیاید. اگر این طور شد 
خوِد این مؤید کبر است؛ اگر این حالت نبود، آن وقت ضد کبر است؛ برای خاطر اینکه 

تعظیم است، تکریم است، به خاک افتادن است.«

 معارف/آمنه مستقیمی   دیدار کارگزاران حج با 
رهبر معظم انقالب در آستانه موسم حج، راهبردها 
و سیاست هایی را برای بهره برداری فردی، عبادی و 
سیاســی -اجتماعی از این مناسک تبیین کرد که 
کاربست آن ها می تواند منشأ تحوالتی عمیق شود؛ 
به منظور بررسی این راهبردها و همزمان با روزهایی 
که حجاج بیت اهلل الحرام مشغول اقامه این فریضه 
الهی هستند، با حجت االســالم  دکتر سیدمهدی 
علیزاده موســوی، اســتاد حوزه و دانشگاه و رئیس 
مؤسسه بین المللی البیان گفت وگویی داشته ایم که 

در ادامه می آید:

 رهبر معظم انقالب از حج به عنوان نمونه 
کوچک و مظهر تمدن نوین اســالمی تعبیر 
می کنند؛ این تعبیر بر چه مبنایی است و اساسًا 
چه ظرفیت هایی در حج وجود دارد که چنین 

وجهه ای به آن می دهد؟
باید توجه داشت موفقیت در هر عرصه ای نیازمند 
وجــود نمونه های موفق اســت، بــرای مثال اگر 
می خواهیم ســبک زندگی اسالمی در جامعه رواج 
یابد، باید الگوهای موفق در این ســبک را معرفی 
کنیم، وگرنه مباحث صرفــاً جنبه انتزاعی خواهد 
داشــت. در تعالیم اســالم با مفهومی به نام »امت« 
مواجهیم که مترادف جامعه اســالمی اســت؛ این 
مفهوم در قرآن آمده و امت اسالم به عنوان امت وسط 
یعنی نه اهل افراط و نه تفریط، معرفی شده است و 
همین روحیه است که مسلمانان را به اوج می رساند. 
در حیات فردی، انســان  در جامعه اســالمی باید 
مسئولیت پذیر بوده و رابطه خوبی بین خدا و خود 
تعریف کرده و اهل تقوا و راز و نیاز باشد، یعنی اگر 
انسان را دارای اقسام ارتباط با خود )نفس شناسی(، 
ارتباط با خــدا )بندگی(، ارتباط با مردم و ارتباط با 
محیط زیســت بدانیم، در جامعه اسالمی همه در 
اوج است. حیات اجتماعی انسان در قالب سیاست 
و اجتماع تبلور می یابد، جامعه اسالمی در این حیات 
نیز هدفمند و دارای جهان بینی اســت و در مسیر 
تکامل پیش مــی رود؛ همچنین، نوعی همکاری و 
همیــاری بین بخش های آن وجود دارد. شــاید به 
ذهن برسد که این تبیین، قدرت بروز و ظهور ندارد 
و تاریخ بشر توأم با خودپرستی ها و خودکامگی ها و 
به تعبیر »هابز« انساِن گرگ انسان بودن، است. پس 
چطور با این حد از غرایز در حیات فردی و اجتماعی 

می توان به مفهوم امت رسید. اگر صرفاً جنبه انتزاعی 
مدنظر باشد، فقط مدینه ای فاضله و دست نیافتنی 
ترســیم می شود، اما در عالم واقع در عصر نبوی در 
مدینه النبی)ص( شاهد این تعامالت بودیم و جامعه 
اســالمی شــکل گرفت. در طول تاریخ نیز جامعه 
اسالمی مناسکی به نام حج داشته و دارد که کاماًل 
ویژگی های جامعه اســالمی را در سطحی کوچک 
و مینیاتوری بازتاب می دهد، یعنی اگر در پی ارائه 
نمونه کوچکی از جامعه اسالمی هستیم که ما را به 
اهداف آن مدینه فاضله برساند، همه اوصاف و ابعاد آن 

در حج دیده می شود.

 چه ویژگی هایی در حج وجود دارد که آن را 
به نمونه مینیاتوری از جامعه اسالمی و تمدن 

نوین تبدیل می کند؟
در حیات فردی زائر از زمانی که لباس اِحرام بر تن 
کرده و حرام و حتی حالل های الهی را بر خود حرام 
می کند و دست از زینت می شوید، تصریح می کند 
که تنها زینت انسان، تقوا و وارستگی است، بنابراین 
موی خویش را می تراشــد تا نشان دهد نشانه های 
جمال زوال پذیر است. همه این مراحل و آداب نوعی 
خودسازی است که نشان می دهد در جامعه اسالمی 
بایــد طوری عمل کنیم که انســان پله پله به خدا 
نزدیک تر شود، برای همین حاجی به نماز، عبادت 
و راز و نیاز توصیه شده است. اینکه حتی حالل الهی 
بر حاجی حرام می شود برای آن است که اصالت ها و 
ْقَویَذلَِک َخْیٌر«  اولویت ها را بدانیم، اینکه: »َولَِباُس الَتّ
از این رو حج، تمرین تقوا در ماکت جامعه اسالمی 

است.عالوه بر این، حج در حوزه زیست محیطی هم 
آموزه هایی دارد. از بحران های اصلی انســان امروز، 
تخریب محیط  زیست است که هر لحظه به سمت 
نابودی پیش مــی رود، اما در حج حتی کندن یک 
شــاخه و صید، حرام شــده و پاکیزگی و آراستگی 
ظاهری توصیه می شود تا حاجی به محیط پیرامون 
و طبیعت احترام گذاشــته و جز برای ارتزاق، کام 

دیگری از طبیعت برنگیرد.

  در ابعاد اجتماعی جامعه اسالمی، حج چه 
تمرین هایی را به ما می دهد و درباره وحدت چه 

رهاوردی دارد؟
مهم تر از بعد فردی، بعد اجتماعی و حیات اجتماعی 
انسان است؛ اگر انسان صرفاً خوب باشد اما حلقه ها 
و پیوندهای اجتماعی را نشناسد، موفق نخواهد بود. 
حج به ما یاد می دهد چگونه می توان با عالیق، نژادها 
و اختالفــات عمیق در رنگ، زبان و قومیت نه تنها 
اختالفات را کنار گذاشــت، بلکه یاور یکدیگر بود.  
حج به ما یاد می دهد توحیــد، همه را تحت لوای 
خود جمع می کند؛ هرچند وهابیت می کوشد قرائتی 
متفاوت از توحید عرضه کرده و به دالیلی همچون 
توســل، توحید شــیعه را زیرســؤال ببرد اما همه 
می دانیم توسالت ما هم برای نزدیکی به خداست. 
در جامعه اسالمی مرزهای جغرافیایی معنا ندارد و 
مرزهای عقیدتی نقش آفرینی می کند و حج دقیقاً 
چنین کارکردی دارد، چنانکه از 7۲ ملت مسلمان و 
نیز کشورهای غیراسالمی زائرانی برای حج می آیند، 
از زبان، رنگ و قومیت دســت شسته و به دور از هر 

تفاخری دور کعبه می چرخند، برای همین در طواف، 
سیاه و ســفید و زرد، عرب و عجم و ... شانه به شانه 
هم بر مدار توحید و تقوا گرد کعبه می چرخند. این 
یعنی در حوزه اجتماع، مرزهای جغرافیایی تبدیل 
بــه مرزهای عقیدتی می شــوند: »إَِنّ أَکَرَمُکم ِعنَد 
اهللِ أَتقاُکم«؛ چنان که خدای متعال می فرماید: »إِنَّا 
َخلَْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أُنْثي َو َجَعلْناُکْم ُشُعوباً َو َقبائَِل 
لَِتعاَرُفــوا إَِنّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهللِ أَتْقاُکْم«. دومین نکته 
در جامعه اسالمی این است که همه یاور و مددکار 
یکدیگرند، در جامعه اسالمی فقر وجود ندارد و این 
در حج به سهولت دیده می شود، همه با یک لباس و 
یکدل به سمت عرفات و مشعر حرکت کرده و وقوف 
می کنند، بدون اینکه از کســوت و شغل و قومیت 
یکدیگر بپرســند. همه یک شــکل رمی جمرات 

می کنند، ســرها را تراشــیده و 
قربانــی می کننــد، این ها همه 
نشانه جامعه همدل است. جامعه 
اسالمی نیز بر این اساس بنیان 
نهاده شــده، در این جامعه همه 
از حال هم مطلع هســتند. حج 
نیز همراهی را متذکر می شــود، 
ایرانی، عراقی، سودانی،  بنابراین 
یمنی، فلســطینی و ... همه در 

کنار هم حضور دارند.

  رهبری در دیدار کارگزاران 
حج بر حفظ ابعاد سیاسی این 
فریضه تأکید داشتند، آیا در 
این باره موفق عمل کرده ایم؟

حج در حــوزه حیات اجتماعی 
برخــی  کــردن  پیــاده  در 
کارویژه هــای جامعه اســالمی 
دچار مشکل است؛ مثل »برائت 
از مشــرکین«. در سوره مبارکه 
به  مأمور  امیرالمؤمنین)ع(  توبه 
برائت از مشــرکان می شود، این 

یعنی در عین همدلی افراد در جامعه اسالمی، نباید 
با مشــرکان تسامح و تساهل داشت، چنانکه قرآن 
ٌد َرُسوُل  درباره حضرت رسول)ص( می فرماید: »ُمَحَمّ
ارِ ُرَحَماُء بَْیَنُهْم«.  اُء َعلَی الُْکَفّ اهللِ َوالَِّذیَن َمَعُه أَِشــدَّ
اینجا عالمت ســؤال بزرگ وجود دارد که دشمنی 
با دشــمنان خدا در این جامعه کجا رفته اســت؟ 

آیا بدون این مســئله، جامعه اسالمی ابتر و ناقص 
نیست؟ نکته دیگری که در حج از آن غافل شده ایم 
دفاع از مظلومان اســت، جامعه اسالمی توجه به 
دیگران و مظلومان را در دل خود دارد، اما این مهم 
در حج دیده نمی شــود، در حالی که بنابر روایات، 
کســی که به حج برود و صدقه بدهد و از دیگران 
گره گشایی کند، ثوابی افزون دارد. آیا می شود کسی 
به حج بیاید و به فکر مردم مظلوم فلسطین نباشد و 
یا درباره این حجم از جنایت در یمن یا کشتار افزون 

بر 400 -300 هزار نفر در سوریه بی تفاوت باشد؟

  در حج، وحدت به شــکلی خاص متبلور 
می شود، چطور می توان این رهاورد حج را به 
همه ایام سال و همه جهان اسالم تسری داد؟

از مهم تریــن بحران هــای جهان 
اســالم، چندپارگــی و جدایــی 
اســت؛امروز طــرح اســالم علیه 
اســالم به دست مســتکبران در 
حال اجراست، در چنین شرایطی 
کارویژه حج آن اســت که وحدت 
را در جهان اســالم ایجاد و کاری 
کنــد که متحد شــود. چنانکه در 
حــج می بینیم ســلفی، تکفیری، 
رادیکال، ســکوالر، شــیعه، سنی، 
صوفی، نقش بنــدی و... بدون هیچ 
تنشی اعمال را بجا می آورند که این 
عین تجلی واقعی از وحدت است؛ 
برای همین در روایت آمده: »همه 
اســالم در حج است«. آیا نمی شود 
این را به همه جامعه اسالمی تسری 
داد؟  سخن رهبر معظم انقالب در 
جمع کارگزاران حج دریچه  ای است 
برای پردازش نظریــه ای که همه 
اصول و ارکان جامعه اسالمی را از 
دل آیات و روایات اســتخراج کرده 
و با مناســبات اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی، بین الملل و ... تطبیق دهد. باید حج کامل 
را بر اســاس آیات و روایات و ســیره معصومان)ع( 
استخراج کنیم و ضعف ها را دریابیم؛ شاید مهم ترین 
ضعف آن است که باوجود اجتماعی و سیاسی بودن، 
حج کامالً از این دو بعد خارج شده و صرفاً مناسک 

فردی از آن ارائه می شود.

حجت االسالم دکتر علیزاده موسوی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

حج؛  تجلیگاه تمدن نوین اسالمی در بستر آداب و مناسک

حج در حوزه حیات 
اجتماعی برای 

پیاده کردن برخی 
کارویژه های جامعه 

اسالمی دچار 
مشکل است؛ مثل 
برائت از مشرکین. 
نکته دیگری که از 

آن در حج غافل 
شده ایم دفاع از 

مظلومان است

بــــــــرش

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

شرح حدیث

 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03

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

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

تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در شهرياركنده پالك اصلى 29 بخش 4

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــتان مياندورود نس ــتى شهرس 293 فرعى اداره بهزيس
1642.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از غالم حيدر بهلول مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در اسرم پالك اصلى 34 بخش 4
ــاحت 121.11 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــتوم نسبت به شش ــاه پرى دس 1482 فرعى ش

خريدارى بدون واسطه از اسماعيل باقرى مالك عادى.
1500 فرعى خليل عمويى اسرمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 394.83 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از خليل عمويى اسرمى مالك رسمى.
1500 فرعى محمد عمويى اسرمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 394.57 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از محمد عمويى اسرمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در جامخانه پالك اصلى 35 بخش 4

ــبت به پنجدانگ و سى و پنج سير و هشت مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ  ــين باقرى جامخانه نس 0 فرعى حس
ــطه از رمضان باقرى جامخانه مالك  ــاحت 325.10 متر مربع خريدارى بدون واس ــهم وقفى به مس ــر س اعيانى با كس

عادى.
0 فرعى حسينعلى عبادى جامخانه نسبت به پنجدانگ و سى و پنج سير و هشت مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ 

اعيانى با كسر سهم وقفى به مساحت 370.17 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سيف اله عبادى مالك عادى.
امالك متقاضيان واقع در الليم پالك اصلى 36 بخش 4

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 391.99 متر مربع  ــبت به شش ــعيدى الليمى نس 0 فرعى احمد س
خريدارى بدون واسطه از محمد سعيدى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در كياپى پالك اصلى 37 بخش 4
ــاحت 238.47 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــمى نس ــيدعابدين هاش 0 فرعى س

خريدارى بدون واسطه از سيدقاسم،سيده فاطمه،سيدجعفر،سيده خديجه،سيده مرضيه همگى هاشمى مالك عادى.
امالك متقاضيان واقع در سورك پالك اصلى 54 بخش 4

ــدانگ اعيانى به  ــاع عرصه بانضمام شش ــير و دوازده مثقال مش ــبت به پنجدانگ و هفده س 0 فرعى على عليجانى نس
مساحت 204.84 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ياسر كثيريان مالك عادى.

ــاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى به  ــيرو دوازده مثقال مش ــبت به پنجدانگ و هفده س 0 فرعى ميرجابر جعفرنيا نس
مساحت 46.48 متر مربع خريدارى بدون واسطه از عبدالوهاب فاميلى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در دارابكال پالك اصلى 56 بخش 4
0 فرعى سيده حورا رئيسى سجادى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 158.18 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از حاج حسين مالئى دارابى مالك عادى.
ــاحت 350.00 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 0 فرعى فاطمه رمضانى دارابى نس

خريدارى بدون واسطه از فاطمه حبيبى اناردينى مالك عادى.
امالك متقاضيان واقع در زيد پالك اصلى 1 بخش 9

ــبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــيدعلى ميرحمزه ئى نس 822 فرعى س
251.65 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سيدمهدى ميرحمزه ئى مالك عادى.

822 فرعى سيدميثم ميرحمزه ئى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
251.65 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سيدمهدى ميرحمزه ئى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در ولوجا پالك اصلى 12 بخش 9
ــاحت 166.06 متر مربع  ــا بناى احداثى به مس ــدانگ يك قطعه زمين ب ــبت به شش ــى محمد عرب خزائلى نس 0 فرع

خريدارى بدون واسطه از ولى اله عرب خزائلى مالك عادى.
امالك متقاضيان واقع در طبقده پالك اصلى 13 بخش 9

ــاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به سه دانگ مش 0 فرعى اولياء فريدونى طبقدهى نس
220.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از انبياء ژوليده مالك عادى.

0 فرعى خيرالنساء فريدونى طبقدهى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
220.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از انبياء ژوليده مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در چمازتپه پالك اصلى 14 بخش 9
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 5000.00 متر مربع خريدارى  ــن تقوى نسبت به شش 0 فرعى حس

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

فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.9805578
م.الف: 98/40/8840

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398,05,05        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398,05,19
على اكبر نوريان اسرمى /   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

شماره پرونده: 139804006093000473/1
شماره بايگانى پرونده: 9802957

شماره ابالغيه: 139805106093002298
تاريخ صدور: 1398/05/14

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9802957
بدين وسيله به آقايان

- رضا طالبى نام پدر: حسن شماره ملى: 6449809426 شماره شناسنامه: 18

- نصراله خان ياورى نورى نام پدر: ميرزاحسينعلى خان شماره ملى: 0702210919 شماره شناسنامه: 281
ــند:  س ــماره  ش ــى  بانك ــرارداد  ق ــت  باب ــود  خ ــب  طل ــول  وص ــت  جه ــاورزى  كش ــك  بان ــردد  مى گ ــالغ  اب
2429/10/0839479311/1/11213، تاريخ سند: 1395/10/25، عليه شما اجرائيه اى به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 

749/004/767 ريال (هفتصد و چهل و نه ميليون و چهار هزار و هفتصد و شصت و هفت ريال)
- اصل طلب: 450/000/000 ريال

- سود: 217/954/349 ريال
- خسارت تأخير تأديه: 81/050/418 ريال

ــارت تأخير روزانه: 349/151 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/04/13 و ديگر خسارات متعلقه صادر  - خس
ــد. و طبق گزارش مأمور پست آدرس شما  ــه 9802957 در اين اداره تشكيل ش ــت و پرونده اجرائى به كالس كرده اس
ــده است، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از  ــايى نش شناس
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  روزنامه هاى كثيراالنتش

مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنيد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9806153
مسئول شعبه سوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عباس عابد

شماره نامه: 139804906092007504
تاريخ نامه: 1398/05/16

شماره پرونده: 139604006092002960/1
شماره بايگانى پرونده: 9605177

آگهى اصالحى
ــده در روزنامه  ــر ش ــه 9030- 98/5/13 و پيرو اطالع نامه برگزارى مزايده منتش ــماره روزنام ــت به ش احتراماً بازگش
ــطر  ــه اجرايى 9605177 عبارت زير در س ــماره 139805106092007384- 98/5/9 موضوع كالس قدس تحت ش

4 اصالح گردد:
سطر 4: له- فاطمه مستوفى دربان «على پازام پور وكيل بستانكار» صحيح مى باشد. آ- 9806173
مدير اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد 

آگهى دعوت افراز
ــى واقع   در بخش يك  ــاعى پالك 898/81-اصل ــعيدمحمد احدى از مالكين مش ــون خانم صنم لكزائيان فرزند س چ
ــماره 5893- ز  مورخ 1398/4/3 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك  ــتان زابل طبق درخواست ش ــتان شهرس سيس
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش مرقوم باس
خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 
18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى 
در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/6/6 
دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 

پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9806188  م الف:524
تاريخ انتشار :   1398/5/19 

مهدى پهلوانروى 
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى مهدى سراوانى وكالتا از طرف حسينعلى سارانى فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 1092فرعى 
ــتان زابل طبق درخواست شماره 7815- ز  مورخ 1398/5/2 طبق  ــتان شهرس از يك -اصلى واقع   در بخش دو سيس
وكالتنامه شمارره 1396311526360000136818 مورخ 96/11/25 دفترخانه شماره 48 دوستمحمد تقاضاى افراز 
سهمى خود را از پالك مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر 
ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى 
ــنبه   ــاعت 8 صبح روز دوش كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
مورخ 1398/6/4 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9806192  م الف: 647
تاريخ انتشار :  1398/5/19 

مهدى پهلوانروى 
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318001001105مورخ 98/04/16 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك  رشت تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس و س
متقاضى آقاى سيد جليل اميرى به شناسنامه شماره 37387 كدملى 2590784872 صادره ازرشت  فرزند مير آقا (به 
اندازه سهم پسرى از مورث خود خانم بتول شعبانى )در 10 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ  يك باب خانه و محوطه 
و انبارى  به مساحت 735 متر و 11 سانتى متر مربع  به شماره پالك فرعى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از 
ــت احراز مالكيت متقاضى نسبت به ملك مورد  ــت حوزه ثبت ملك ناحيه يك رش اصلى 2838 واقع در بخش يك رش

تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمى به متقاضى محرز گرديده است . 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. م الف 2168    9806200
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف  ــت موضوع قان ــورخ 98/04/16 هيئ ــماره 139860318001001107م ــر راى ش براب
ــت ملك ناحيه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 429 كدملى  ــنامه ش ــت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى احمدى به شناس يك  رش
ــرى از مورث خود خانم بتول شعبانى )در  ــهم پس 5899577320صادره ازابهر  فرزند جهانگير(به اندازه س
10 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ  يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مساحت 735 متر و 11 سانتى 
متر مربع  به شماره پالك فرعى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك 
رشت حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت احراز مالكيت متقاضى نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از 

مالك رسمى به متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2170  آ-9806201
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318001001080مورخ 98/04/12 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك  رشت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 2581373946 كدملى  ــجاد اميرى به شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مير س
ــاع از 70 سهم  ــهم مش ــرى)در 14 س ــهم پس ــت  فرزند مير آقا (به اندازه س 2581373946صادره ازرش
ــماره  ــانتى متر مربع  به ش ــاحت 735 متر و 11 س ــدانگ  يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مس شش
ــت حوزه ثبت  ــى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك رش ــالك فرع پ
ــبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمى به  ــت احراز مالكيت متقاضى نس ملك ناحيه يك رش

متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2172  آ-9806202
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف  ــت موضوع قان ــورخ 98/04/16 هيئ ــماره 139860318001001103م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك   ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 4080كدملى  ــف اميرى به شناس ــيد يوس ــت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س رش
ــاع از 70 سهم  ــهم مش ــرى)در 14 س ــهم پس ــت  فرزند مير آقا (به اندازه س 2592159975صادره ازرش
ــماره  ــانتى متر مربع  به ش ــاحت 735 متر و 11 س ــدانگ  يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مس شش
ــت حوزه ثبت  ــى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك رش ــالك فرع پ
ــبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمى به  ــت احراز مالكيت متقاضى نس ملك ناحيه يك رش

متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2174   آ-9806203
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139860318001001107مورخ 98/04/16 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك  رشت  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 2 كدملى 5899843136  ــنامه ش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم خديجه اميرى به شناس
ــهم مشاع  ــعبانى )در 5 س ــهم دخترى از مورث خود خانم بتول ش صادره ازابهر  فرزند مير آقا (به اندازه س
ــدانگ  يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مساحت 735 متر و 11 سانتى متر مربع  به  ــهم شش از 70 س
ــت حوزه  ــماره پالك فرعى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك رش ش
ثبت ملك ناحيه يك رشت احراز مالكيت متقاضى نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رسمى 

به متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2176   آ-9806204
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف  ــت موضوع قان ــورخ 98/04/16 هيئ ــماره 139860318001001106م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك   ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 4081 كدملى  ــنامه ش ــيد جواد اميرى به شناس ــت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س رش
ــت  فرزند ميرآقا (به اندازه سهم پسرى از مورث خود خانم بتول شعبانى )در  2592159983صادره از رش
10 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ  يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مساحت 735 متر و 11 سانتى 
متر مربع  به شماره پالك فرعى 1065 مفروز از پالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك 
رشت حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت احراز مالكيت متقاضى نسبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از 

مالك رسمى به متقاضى محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2178   آ-9806205
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك رشت

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

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

ــون تعيين تكليف  ــت موضوع قان ــورخ 98/04/16 هيئ ــماره 139860318001001104م ــر راى ش براب
ــت ملك ناحيه  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 421 كدملى  ــنامه ش ــيده فاطمه اميرى به شناس ــت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى س يك  رش
2593716525صادره از رشت  فرزند ميرآقا (به اندازه سهم دخترى)در 7 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ  
ــماره پالك فرعى  ــانتى متر مربع  به ش ــاحت 735 متر و 11 س يك باب خانه و محوطه و انبارى  به مس
ــت حوزه ثبت ملك ناحيه  ــالك 9 الى 12 فرعى از اصلى 2838 واقع در بخش يك رش ــروز از پ 1065 مف
ــمى به متقاضى  ــبت به ملك مورد تقاضا و انتقال ملك از مالك رس ــت احراز مالكيت متقاضى نس يك رش

محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2180   آ-9806206
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/03 
محسن ابراهيم زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك رشت

 شنبه 19 مرداد 1398 8 ذی الحجه 1440 10 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9035 
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 شنبه 19 مرداد 1398 8 ذی الحجه 1440 10 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9035 

رئیس دفتر رهبر شیعیان پاکستان در مشهد طی گفت وگو با قدس مطرح کرد

رأی  مردمی، تنها راه حل کشمیر
  جهان   اخباری که از شــبه قاره می رسد، در چند روز 
گذشــته توجهات مردمی و رســانه ای جهانی را به خود 
معطوف کرده است. جامو و کشمیر همان نقطه ای است 
که در هفت دهه گذشــته به کانون تنــش میان هند و 

پاکستان تبدیل شده است.
سید موسی رضا نقوی، رئیس دفتر سید ساجد نقوی رهبر 
شیعیان پاکستان در مشهد در گفت وگو با قدس اقدامات 
تحریک آمیز هند که ناشــی از ترس است را عامل ایجاد 
تنش های اخیر دانسته و گفت: دهلی نو از افزایش تحرکات 
مســلمانان منطقه که در راستای دســتیابی به حقوق 
طبیعی شــان صورت می گیرد، نگران اســت. با اقدامات 
صورت گرفته اکنون وجهه هند در مجامع بین المللی به 
شدت تخریب شده و به نظر می رسد دهلی نو درصدد است 
با متهم کردن پاکســتان توجهات را از این نقض فاحش 
حقوق شــهروندانش منحرف و اهداف پشت پرده خود را 
دنبال کند. این در حالی است که لغو خودمختاری کشمیر 
نه تنها نقض حقوق بشــر در سطح جهانی، بلکه اقدامی 
خالف قانون داخلی هند نیز است. نقوی با بیان اینکه دلیل 
نخســت در لغو خودمختاری کشمیر همین نگرانی هند 
اســت، افزود: دلیل دیگر اما به شخص مودی بازمی گردد. 

نارندرا مودی از حزب ناسیونالیســم هندی بهاراتیا جاناتا 
)بی، جی، پی( پیش از انتخابات تصمیم خود را برای لغو 
خودمختاری کشمیر اعالم کرده بود. این تصمیم نخست 
وزیــر اگرچه با هدف جذب آرای هندوهای تندرو صورت 
گرفــت، اما می تواند بــرای دهلی نو گران تمام شــده و 

نگرانی های امنیتی هند را افزایش دهد.
رئیس دفتر شــیعیان پاکستان در مشــهد در ادامه با رد 
اظهارات برخی تحلیلگران که اقدام اخیر هند را سبب رشد 
افراط گرایی در منطقه کشــمیر دانسته اند، افزود: اگرچه 
بســیاری از رهبران مسلمانان کشمیر محبوس هستند، 
اما شــهروندان این منطقه از ابتدا اعتراض های خود را به 
صورت مسالمت آمیز پیگیری و در این راه شهدای بسیاری 
را تقدیم کرده اند. اکنون نیز همین راه ادامه داشته و تنها 
مطالبه خود از نظام جهانی که همان دستیابی به حقوق 
انسانی است را در قالب جانفشانی فریاد خواهند زد. نقوی 
در انتها با بیان اینکه نهادهای بین المللی و به ویژه مسلمانان 
نباید دســت روی دست گذاشته و تنها نظاره گر تحوالت 
باشــند، گفت: باید به هند اثبات شود که راه حل نهایی 
بحران کشمیر تنها مراجعه به آرای مردمی و قراردادهای 

گذشته است.

المسیره: وزارت کشور یمن روز گذشته در 
بیانیه ای اعالم کرد که ابراهیم بدرالدین الحوثی 
به دست دشــمنان وابسته به ائتالف متجاوز 

آمریکایی، صهیونیستی و سعودی ترور شد.
میدل ایســت نیوز: ائتالف الفتح عراق با 
تأکید مجدد بــر ضرورت اخــراج نظامیان 
تروریست آمریکا از عراق، تأکید کرد که این 

کشور هیچ نیازی به این نظامیان ندارد.
رویترز: بامداد جمعه آتش ســوزی و وقوع 
چند انفجار در زاغه مهمات ارتش ترکیه شهر 
»ریحانلی« را لرزاند و ســبب تخلیه مناطق 

اطراف آن شد.

پیشنهاد بنیاد دفاع از دموکراسی ها به ترامپ
جنتی را هم تحریم کنید

تابناک: تــزوی کان، یکی از کارشناســان 
اندیشــکده ضدایرانــی »بنیــاد دفــاع از 
دموکراسی ها« در یادداشتی خواستار تحریم 
»آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان« 
شد. این نویســنده، با اشاره به اینکه آیت اهلل 
جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس 
خبرگان رهبری است، افزود: جنتی ریاست 
دو کمیتــه قدرتمندی را بر عهــده دارد که 
مســئول تعیین رهبر عالی، تأیید صالحیت 
نامزدهای پست های کلیدی انتخابی و نظارت 

بر مصوبات پارلمان ایران است.
کارشناس بنیاد دفاع از دموکراسی ها که در 
کاخ ســفید نفوذ دارد و تنها در سال ۲۰۱۷، 
3/6 میلیــارد دالر از »برنــارد مارکــوس« 
میلیاردر یهودی و مدیر شرکت تجاری »هوم 
دیپو« دریافت کرده اســت، پیشــنهاد کرد: 
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
در راســتای ابراز همبستگی با مردم ایران و 
مخابره این پیام به تهران که تحرکات اخیرش 
در خلیج فارس هزینه دارد، باید آیت اهلل جنتی 

و همکاران اصلی اش را تحریم کند.

  بحران سیاسی در ایتالیا
 راستی ها به دنبال

 انتخابات زودهنگام 
یورونیوز: حزب لیگا بــه رهبری ماتئو 
ســالوینی، وزیر کشــور ایتالیا اعالم کرد 
که به دنبال ارائــه طرح رأی عدم اعتماد 
به دولت ائتالفی است. حزب لیگ تأکید 
کــرده که انتخابات زودهنــگام در ایتالیا 
باید »بدون فوت وقت« برگزار شود. تداوم 
اختالف در دولــت ائتالفی ایتالیا و تنش 
میان رهبران، بحران سیاســی کنونی را 
برای دولت این کشور رقم زده است. این 
بحران از اختالف نظــر میان دو حزب بر 
سر پروژه قطار سریع السیر بین شهرهای 
تورین در ایتالیا و لیون در فرانسه آغاز شد 

و همچنان ادامه دارد.

  

افغانستان، برگ برنده ترامپ در انتخابات 2020
بنابر نتایج هشتمین دور گفت وگوها بین آمریکا و طالبان، آمریکا  ۲۰سال پس از شروع 
حمله به افغانستان با هدف از بین بردن طالبان، بدون رسیدن به مقصودش این کشور 
را ترک خواهد کرد. اگرچه این دور به دلیل سفر شتاب زده زلمای خلیل زاد به کشمیر 
نیمه تمام ماند، اما بر اساس آنچه طالبان اعالم کرده و آمریکا رد نکرده است، توافق بر 
سر خروج آمریکا از افغانستان نهایی شده و تنها مکانیزم اجرای آن باقی مانده است. 

چند عامل در نهایی شدن این اتفاق دخیل است:
الف( نرســیدن به اهداف جنگ؛ مهم ترین هدفی که آمریکا در آغاز حمله به 
افغانستان دنبال می کرد، از بین بردن طالبان و القاعده بود. اما اکنون پس از گذشت 
حدود ۲۰ســال از حمله، طالبان همچنان حضور پررنگ دارد و اتفاقاً کنترل این 
گروه بر مناطق مختلف افغانستان نسبت به سال های گذشته عمیق تر و کاراتر شده 
است. القاعده هم نه تنها از بین نرفته، بلکه به انحای مختلف در سوریه، عراق، یمن 

و حتی کشورهای شمال آفریقا تکثیر شده است. 
ب( هزینه باالی جنگ؛ اگرچه در سال های اخیر به واسطه کاهش حجم عملیات ها 
و نیروهای آمریکایی در افغانستان هزینه آمریکا در افغانستان کاهش پیدا کرده، اما 
همچنان این جنگ ساالنه ۴۵ میلیارد دالر برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه دارد. 
چیزی معادل یک سوم درآمد ساالنه کشورمان از فروش نفت. این هزینه شامل کمک 
ساالنه ۵ میلیارد دالری به نیروهای امنیتی افغان و ۱3 میلیارد دالر مصرفی نیروهای 
آمریکایی در داخل افغانستان است. بقیه بودجه هم صرف حمایت لجستیکی از نیروهای 
خارجی می شود. عالوه بر این پنتاگون اعالم کرده است از سال ۲۰۰۱ میالدی )آغاز 
عملیات آمریکا در افغانستان( این کشور حدود ۷۰۰ میلیارد دالر هزینه کرده است.

ج( تلفات جانی و روانی؛ برپایه اعالم رســمی وزارت دفاع آمریکا تا انتهای سال 
گذشته میالدی بیش از 3 هزار و3۰۰ نیروی خارجی در افغانستان کشته شده اند 
که از این میان حدود ۲ هزارو۴۰۰ نفر آمریکایی هستند. همچنین بیش از ۲۰هزار 
آمریکایی زخمی شده اند. اما این همه ماجرا نیست؛ مسئله اصلی بیماری های روانی 
است که ســربازان از جنگ برگشته آمریکایی دارند. مطالعات مؤسسه های معتبر 
آمریکایی نشــان می دهد نرخ خودکشی کهنه ســربازان این کشور از سال ۱999 
تاکنون حدود 3۰درصد افزایش یافته اســت. در فاصله این ســال ها آمریکا در سه 
کشــور افغانستان، عراق و ســوریه درگیر بوده است. بر اساس آمارها تنها در سال 

۲۰۱6 بیش از 6هزار کهنه سرباز آمریکایی خودکشی کرده اند.
د( انتخابات 2020؛ اما هیچ کدام از دالیل فوق نمی تواند رئیس جمهور جنگ طلب 
آمریکا و تیم جنگ طلب تر او را مجبور به ترک افغانســتان کند. تنها دلیلی که در 
این تصمیم مؤثر اســت، انتخابات ۲۰۲۰ است. واقعیت آن است که نفرت از جنگ 
به امری همه گیر در آمریکا تبدیل شــده اســت و بسیاری از نظرسنجی ها از جمله 
نظرسنجی مؤسسه معتبر چارلز کخ، در آمریکا نشان می دهد بیش از 6۰درصد مردم 
آمریکا می خواهند کشورشان از افغانستان خارج شود و در مقابل تنها ۲۰درصد با این 
تصمیم مخالفند. جالب تر آنکه بیشتر این نظرسنجی ها دقیقاً پیش از شروع نخستین 
دور گفت وگوی آمریکا با طالبان به طور عمومی منتشر شد. این نظرسنجی ها سبب 
شده که نماینده ویژه او در هشت ماه گذشته، هشت دور گفت وگوی نفسگیر با طالبان 
برگزار کند؛ چرا که حاال همه در تیم ترامپ می دانند، زمان کوبیدن بر طبل جنگ 

نیست و ترک افغانستان، برگ برنده آن ها در انتخابات ۲۰۲۰ خواهد بود.

  نمابر تحریریه:     3۷6۱۰۰8۷ -3۷68۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 3۷6۱8۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       3۷6۵۱888   )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    3۷66۲۵8۷   )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                3۷6۱۰۰86   )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       3۷۰88   )۰۵۱(
)۰۵۱(   3۷6۲8۲۰۵                                             
                                      فاکس: 3۷6۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- 9۱۷3۵  
  تلفن:                           )9 خط(  3۷68۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6۱8۲   و   6693۷9۱9 )۰۲۱(
 نمابر:                                     66938۰۱3  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

پهپاد آمریکایی در عراق  زمینگیر شد
منابــع خبری عراق اعالم کردند که یک پهپاد جاسوســی متعلق به ایاالت 
متحده آمریکا در شمال غرب بغداد سقوط کرده است. این منابع تأکید کردند 
که شــماره این پهپاد ۵۲۱8۷ بوده و در یک مزرعه در منطقه »الرضوانیه« 
ساقط شده اســت. منابع مذکور اعالم کردند که شاید سقوط این پهپاد به 
خاطر هک شــدن یا اختالل الکترونیکی بوده که منشأ آن مشخص نیست. 
هنوز جزئیات بیشــتری درباره نحوه سقوط این پهپاد منتشر نشده است و 

منابع رسمی نیز آن را تأیید نکرده اند.

یک هیئت بین المللی:ینگه دنیا امن نیست  اختالف در بین دشمنان یمن
درگیری رسمی نیروهای 

وابسته به سعودی و امارات
عفو بین الملل: گردشگران در 

سفر به آمریکا مراقب باشند
عربستان شایسته برگزاری 

مراسم حج نیست
رویترز: اخبار رســیده از عدن، نشــان 
از درگیری شــدید بیــن نیروهای تحت 
حمایت امارات و طرفداران سعودی دارد. 
»هانی بن بریک« معاون رئیس شــورای 
تحت حمایت امارات موســوم به »شورای 
انتقالی جنوب یمن«، روز چهارشنبه حزب 
»االصالح«- نزدیک به سعودی - را مسئول 
تیراندازی و حمله به شرکت کنندگان یک 
مراسم تشییع اعالم کرد و به طرفدارانش 
دســتور داد به کاخ »المعاشیق« پیشروی 
کنند و آن جا را تحت کنترل خود درآورند 
و دولت منصــور هادی را براندازند. همین 

سبب شروع درگیری شدید شده است.

هیل: در حالی که در دو تیراندازی مرگبار 
در آمریکا حداقل 3۱ نفر کشته شده اند، 
عفــو بین الملل ضمن اشــاره به افزایش 
سطح خشونت با اسلحه، نسبت به سفر به 

ایاالت متحده هشدار داده است.
 این ســازمان از کســانی که قصد سفر 
به آمریکا را دارند خواســته اســت تا از 
مکان هــای شــلوغ و پرجمعیــت مثل 
رویدادهــای فرهنگــی، اماکن مذهبی و 
مقدس، مدارس و فروشــگاه های بزرگ 
دوری کنند. پیش از این نیز چند کشور 
خارجی نسبت به سفر اتباع خود به آمریکا 

هشدار داده اند.

فارس: یــک هیئت بین المللــی، دولت 
سعودی را متهم کرد که از مراسم حج در 
راستای اغراض سیاسی خود بهره می برد 
و موجب تخریب چهره دین اســالم شده 
اســت. هیئت بین المللی »نظارت بر اداره 
مکه و مدینه از سوی دولت سعودی« در 
یک کنفرانس خبــری در هند، از تمامی 
کشورهای اسالمی خواســت تا اداره این 
اماکــن مقدس را خود بــر عهده بگیرند. 
این بیانیه می افزاید: دولت سعودی چهره 
اسالمی حج و اماکن مقدس را از بین برده 
و آن ها را شــبیه به مکان های مشهور در 

اروپا و آمریکا کرده است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

تحلیل

  مهدی زارع/سرویس بین الملل

بدون تیتر

اتاق فکر

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
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 23/5000/23 4/114/46
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      صفحه 8

عيد سعيد قربان مبارك

همه هفته شبهاى شنبه با غذاى گرم پذيراى 350 
نفر از ايتام و مستمندان هستيم ،خيرين محترم 

مى توانند از اين مراسم بازديد نموده و در صورت 
تمايل بانى يك يا چند هفته در سال باشند 

لذا نيازمند كمك هاى نقدى (فردى و گروهى)

شما مردم نيكوكار و گوسفند قربانى هستيم
ضمنا با كمك هاى مادى و معنوى به ايتام
 و مستمندان جهت اسكان موقت زوجهاى
 تحت پوشش ، اقدام به ساخت خانه هاى 

كوچك نموده ايم
واريز كمكهاى نقدى : بانك صادرات 

شماره كارت 4618 9024 6919 6037
(خيريه مولود كعبه)

خواجه ربيع ، خيابان شهيد يوسف زاده 2 
جنب مسجد امام رضا (ع)

09151135325 و 37413316-7

شماره ثبت
خيريه مولود كعبه 1111

/ع
۹۸
۶۲
۵۱

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︣﹛ ︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع) در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹢︑ ، ﹤﹫﹏ ﹝︭︀﹜ و ا︗︣ای ︎﹢︫ــ︩ د﹢ار و ︨﹆︿ ︨︀زه 
﹞ ︀︋ LSF︭﹢﹐ت ︫︣﹋️ ﹋﹠︀ف ا︣ان ︗️ ︎︣وژه C.C.TV در ﹝︡وده ︣م ﹝︴ ︣︱︣ت ر︲︀ (ع) را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︫︣﹋️ ﹨︀ی 
 ﹟﹫﹝︱︑ ﹉ ︀ل٢۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️﹡︀﹝︲ ً︀ ﹠﹝︲ ، ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ( ︣ان︀ی ر︨ــ﹞﹩ ﹋﹠︀ف در ا﹨ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ) ︳وا︗︡ ︫ــ︣ا
︣﹋️ ﹋﹠︀ف ا︣ان و  ︣ا︳ ︻︊︀رت ا︨️ از: ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ر︨﹞﹩ ﹝︺︐︊︣ از︫  ︫ــ︡ه ︋︀﹡﹊﹩ ︀ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ .︡ا﹇﹏︫ 

️ ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀﹝﹢︲﹢ع ︻﹞﹙﹫︀ت و ﹝﹫︤ان ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︑︡﹫︀﹥ ر︲︀️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن . رزو﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫
ا﹠︐︣﹡︐ــ﹩                                                                                                آدرس  ︋ــ﹥  ﹝︣ا︗︺ــ﹥  ︲﹞ــ﹟  و   ١٣٩٨/٠۵/٢٢ ﹝ــ﹢رخ  ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥  روز  اداری  و﹇ــ️  ︀︎ــ︀ن  ︑ــ︀  ︑﹢ا﹡﹠ــ︡  ﹝ــ﹩  ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن   

. ︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀( ︑﹙﹀﹟ :٣١٣٠۵٢۴٣- ٣٢٢۵٧٠٨۵- ٠۵١ ) ﹡︧︊️ ︋﹥ در  http://sem.aqr-harimeharam.org
  ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع)

/ع
۹۸
۰۶
۲۲
۶

ع ۹
۸۰
۶۲
۲۰

فراخوان مناقصه
 

︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در  دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م︎ 
﹡︷︣ دارد ا﹝﹢ر ا︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹇︀﹛(︻︕) را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 

﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٧۴، 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
 ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣ ️︗ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٧٢٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︕︻)﹜︀﹇ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن

ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ا﹞︡آ︋︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/١٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٢٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۶/۴/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

﹤︭﹇︀﹠﹞
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹝︀م ر︲︀(ع) در  دا﹡︪﹍︀ه︋ 
﹡︷ــ︣ دارد از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ران  ا﹡︐ــ︀ب  ︋ــ﹥  ﹡︧ــ︊️ 
︨ــ︣و︦ اــ︀ب و ذ﹨ــ︀ب، ︑︀ــ︌ و 
︑﹊︓﹫ــ︣ و ︋﹢﹁ــ﹥ دا﹡︪ــ︖﹢﹩ از ︋﹫﹟ 
وا︗︡ــ﹟ ︫ــ︣ا︳ ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡. از 
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗ــ️ 
 ️︀︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︨ــ﹋
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋ــ﹥ آدرس زــ︣ ﹝︣ا︗︺﹥ 

www.imamreza.ac.ir .︡﹠︀﹝﹡

/ع
۹۸
۰۶
۲۱
۶

ع ۹
۸۰
۶۲
۲۲

فراخوان مناقصه
 

︫︤﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣  دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م︎ 
دارد ا﹜︊︧ــ﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن 
﹇︀﹛(︻ــ︕) را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٧۵، ︻﹞﹢﹝﹩  ︋ــ﹥︫ 
 ﹏ــ︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا︀﹝﹡ ــ︡اری︣︠ ﹩︐﹛ــ︩ ︾﹫︣دو︋ از
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹠︪﹫︎
 ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋  در﹎︀ه︨ 
﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
 ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ︊︔ ﹏︣ا﹞
ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ را ︗ــ️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/۶٠۵   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
 ﹤ ︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋  ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︕︻)﹜︀﹇ ︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن

ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ا﹞︡آ︋︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/١٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٢٢

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۶/۴/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

︋︣﹡ــ︡ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ︋ــ﹥ ︻ــ︡ه  * ﹨︤﹠ــ﹥ درج آ﹎ــ﹩ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞

 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀د︐  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س︨ 
️ ﹡ــ︀م:  در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ ︔︊

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

ع ۹
۸۶
۲۴
۷

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢ر︑﹫ــ﹥ ﹝ــ﹢اد او﹜﹫ــ﹥ ، 
︵︊ و ︑﹢ز︹ ︾︢ای ︫ــ︊﹊﹥ ︋︡ا︫️ 

و در﹝︀ن ︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٧٣، ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 
︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه  ﹋︀  ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان و︋ 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
︡ و ﹐زم  ﹢ا﹨︫︡  ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠ 
 ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ︊︔ ﹏︣ا﹞
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣ ️︗ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︫ــ︊﹊﹥ ﹠︀ران  ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︫︨︣︐︀ن 

﹠︀ران  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/١٧ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٢٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٣١/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۶/۴/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

آ﹎ـ﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ︻ـ︀دی︋ ︴ـ﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ﹁﹠﹩ ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︻︧﹀﹢ر 

(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︔︊️ ︫︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ۴۶٢  و 
١٠٣۴٠٠٢٠٢٩١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ ﹝︢﹋﹢ر 
د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
︊ ﹝﹢رخ ٣٠/۵/٩٨   ︮٨ ️︻︀ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در︨ 
 ︣︀ری- ︫ــ﹫︐︋ ︀ل و﹞︀ر ️﹋︣آدرس ︫ــ ﹤︋
﹀﹢ی  ﹫︀︋ــ︀ن ﹡ــ﹢اب︮  ــ︣داری-︠  ﹨﹀︪ــ︖︀ن-︫ 
-﹋﹢﹥ ۴۶- ︎﹑ک ۴- ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿- ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ 
٨٨۴١٩١٣٧۵۵ ︑︪ــ﹊﹫﹏     ﹝ــ﹩ ﹎ــ︣دد   ︱ــ﹢ر           

︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
︴ــ﹢ر          - د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی︋ 

﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
- ا﹡︐﹆︀ل ︨︀م

ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه

/ع
۹۸
۰۶
۲۵
۵

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

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۵
۸۷
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۲۲
۳

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣ا131SE ︡ ﹝︡ل ١٣٩۶ 
ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر M13/6029231 و 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAS411100H1071686 ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹇︀︨ــ﹛  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٩١٩ ه ٢۶ اــ︣ان ١٢ 
آ︗﹫﹙﹫︀ن ︻︊︀︨ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥  ﹤︀︎﹉ ،﹋︀رت ︀︎︀ن ︠︡﹝️ ،﹋︀رت 
﹨﹢︫﹞﹠︡ را﹡﹠︡ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢۵٢٨۴٩٧ ︋﹥ ﹡︀م 
ر︲ــ︀ ︣ا︾ــ﹩ ﹁︣ز﹡︡ ︠ــ︡اداد ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
۴٠۵٠۶٣٠٨٢۶ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و ازدرج ا︻︐︊︀ر 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۶
۲۵
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡و﹁︀﹋︐﹢ر ﹁︣وش ︠﹢درو ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ (︋︣گ ︨︊︤) 
﹡﹢ع ﹋︀﹝﹫﹢﹡️ ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹡﹫︧︀ن ر﹡﹌ آ︋﹩ ﹝︡ل ١٣٨٩ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٢٢٨٩٠٠ و ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ۵٢١۵٨٨ 
︀﹝︣ی  ﹠︀م ﹇︀︨﹛︋  ﹑ک ۵٧٨ ق ٣٨ ا︣ان ۶۵︋  ﹞︀ره︎   ︫﹤︋

︫︡︀  ︋﹩﹞ ︳﹇︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۶
۲۵
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

س
,۹
۸۰
۶۱
۸۶

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ق︫   ︫﹩﹝﹫ ﹠︺︐﹩ ا︑︣ک︫  ︣﹋️ ﹎︣وه︮  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۵٨۵٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠١٨٩۵٨٠

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ﹝︧﹟ ﹡︺﹫﹞﹩ ︎﹢ر ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۴٣٢٧١٢١۵۵ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ﹝︡ی ﹡︺﹫﹞﹩ ︎﹢ر ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۴٣٢۶٩۴٢٧٠ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و 
︠︀﹡﹛ ﹡︺﹫﹞﹥ ﹡︺﹫﹞﹩ ︎﹢ر ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۴٣١٨٠١٩۴۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق ︋︀دار 
 ﹉ ︣﹨ و ﹋﹙﹫﹥ اوراق اداری ︋︀ ا﹝︱︀ء ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ﹝﹏ و ︋﹥ ﹨﹞︣اه︀︻ ︣︡﹞ آور ر︨﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︫︣﹋️ ︋︀ ا﹝︱︀ء ︡︺︑ و ا︨﹠︀د

از ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
(۵۵٩١۴١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
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۸۰
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︀︠︐﹞︀ن زا﹎︣س ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︨   ︋﹤﹚﹠﹞ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧۵۴۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣۴٠٠٨١٢۵١

︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,١٧  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︻﹞﹙﹫︀ت ︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ︑︀ ︀︎︀ن ︫︣﹢ر ﹝︀ه ︨︀ل 
١٣٩٨︑﹞︡︡﹎︣د︡. آ﹇︀ی ︨ــ﹫︡﹝︡ی ﹝﹫︣ا﹞︡ی ︀︋︀︋﹫︡ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
۴۶٧٩٧٨٢٣٧۴ ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︀︎︀︑ ﹤﹫﹀︭︑ ︣︡︀ن ︫ــ︣﹢ر ﹝︀ه ︨ــ︀ل ١٣٩٨ 
 ﹤﹫﹀︭︑︣︡﹞ ︋ــ︀ ا﹝︱︀ی ﹤﹚﹠﹞ ️﹋︣اوراق وا︨ــ﹠︀د ︫ــ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا
و﹝﹠﹞ ️﹋︫︣︣﹙﹥ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج 

.︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ﹤﹚﹠﹞ ️﹋︫︣ ︀ی﹨ ﹩﹎آ
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری

 اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د (۵۶٠۶٣۶)
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