
مراسم دعای عرفه 
 امروز در حرم مطهر رضوی

 آستان   معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
گفت: امروز یکشنبه همزمان با نهم ذی الحجه؛ روز عرفه، 
مراسم پرفیض قرائت دعای عرفه در حرم مطهر رضوی 
برگزار می شود. حجت االســالم حسین شریعتی نژاد با 

اشاره به برگزاری مراسم باشــکوه دعای عرفه در حرم 
مطهر رضوی گفت: در این مراسم که از ساعت 15:30 
تا 19:30 بــا مرکزیت صحن جامع حرم مطهر رضوی 

 ............ صفحه 3برگزار می شود...

برای تیم ملی
به استقالل پیوستم

شاعران 
از شهدای عفاف سرودند

بخشی از آزادراه حرم تا حرم 
تا پایان دولت به بهره برداری می رسد

10 12 5
مسعود ریگی در گفت و گو با قدس: وزیر راه در گفت وگو با قدس آنالین: گفت و گو با نغمه مستشار نظامی،  دبیر جشنواره شعر گوهرشاد

 :j امام صادق
هر چه مي خواهي 

براي خود دعا بخوان 
و بكوش كه آن روز 

]عرفه[ روز دعا و 
درخواست است.  

التهذيب األحكام 
 ج ۵ ، ص ۱۸۲ .
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فرا رسیدن سالروز شهادت سفیر ساالر شهیدان، حضرت مسلم بن عقیل )علیه السالم( را تسلیت می گوییم

 ............ صفحه 5

 رهبر معظم انقالب: 

آیین برائت، بیزاری از مظلوم کشی و تروریسم است

معاون بنیاد نخبگان در 
گفت وگو با »قدس« ادعای فرار 

فزاینده مغزها را تکذیب کرد

مهاجرت 
نخبگان ایرانی 

پایین تر از 
میانگین جهانی

 معارف  حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی به زائران بیت اهلل الحرام، برائت از مستکبران و 
در رأس آن آمریکا را به  معنی برائت از مظلوم کشی و جنگ افروزی، محکوم کردن کانون های 
تروریسم از قبیل داعش و بلک واتر آمریکایی، نهیب امت اسالمی بر سر رژیم کودک کش 
صهیونیست و پشتیبانان و کمک کنندگان آن و محکومیت جنگ افروزی های آمریکا و 

دستیارانش در منطقه حساس غرب آسیا و شمال...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
شریف لک زایی

حج مســئله ای اســت که از ابتدا مورد توجه همه مسلمانان بوده و حضور اقوام و 
نژادهای مختلف کشورهای اسالمی در کنگره عظیم حج، مؤید آن است. جمعی 
که معادل آن را در هیچ کنفرانس و هم اندیشی نمی توانیم ببینیم. در فضای فلسفه 
حج آنچه توســط مالصدرا در حکمت متعالیه مطرح می شود، توجه به انسجام و 

همبستگی همین جمع است...

نقش فلسطین 
در پررنگ کردن وجهه سیاسی حج

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 6

 جامعه  چند سالی است که عده ای از رتبه 
ایران در فرار مغزها صحبت می کنند و  سوم 
اعداد بزرگی مبنی بر اینکه بر اساس آمار ارائه 
شده از سوی سازمان ملل، در بین 72 کشور در 

حال توسعه در جهان...

با خروج سفته بازان از بازار 
روند کاهش قیمت مسکن 

ادامه خواهد داشت؟

سال های 
دور از »خانه«

اخبار ضد ونقیض 
از سقوط کاخ المعاشیق 

درعدن حکایت دارد 

آتش در اردوی 
دشمنان یمن

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4

یادداشتی از جعفر قنادباشی
شکست سخت 
آمریکا با حضور 

رژیم صهیونیستی 
در ائتالف نظامی

 ............ صفحه 2
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آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹋︀︋﹏ ﹡︧﹢ز 
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۶
۲۹
۰

/ع
۹۸
۰۶
۲۸
۸

مناقصه
موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى 
ــ︣و︦ اــ︀ب و ذ﹨︀ب  در ﹡︷ــ︣ دارد ا︗ــ︣ای︨ 
︎︨︣ــ﹠﹏ ︠﹢د را از ︵︐﹋︫︣ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︀ی 
دارای ﹝︖ــ﹢ز ﹞ــ﹏ و ﹡﹆ــ﹏ وا﹎︢ار ﹡﹞︀ــ︡ . از 
﹢د ︗️ در︀﹁️ اوراق  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩︫ 
﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︻﹑م ﹡︣خ ︎﹫︪ــ﹠︀دی از ︑︀ر درج 
آ﹎ــ﹩ ︑︀ ︀︎ــ︀ن و﹇ــ️ اداری ٣٠/۵/١٣٩٨ ︋﹥ 
آدرس : ︋﹢﹜﹢ار ︨ــ︖︀د - ︠﹫︀︋︀ن ︗︀﹡︊︀ز ︗﹠﹢︋﹩ 
- ﹝﹢︨︧ــ﹥ ــ︀پ و ا﹡︐︪ــ︀رات آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س 
ر︲﹢ی - وا︡ اداری ﹝︣ا︗︺﹥ و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز 
︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣-٣٧۶٢۵٠٠١ دا︠﹙﹩ ١٣٠ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑

آگهى مزايده
 فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطرارى

︑︀ر ﹝︤ا︡ه ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣٠/۵/٩٨ ︨︀︻️ ١١:٣٠︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و 
در︀﹁️ ﹁︣م ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٨۴٢١۵٢٣︑﹞︀س ︀︮﹏ و ︀ ︋﹥ آدرس 

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︡آ︋︀د ، ︋﹫﹟ ر︲︀ و ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︎﹑ک ۵٠ ﹝︣ا﹝ار ︋︺︓️ ا﹢﹛﹢︋
︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه ﹝︊﹙︼ ︎﹠︖ــ︀ه ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن (۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥             
﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋﹥ ︮﹢رت ﹉ ر﹝︤دار ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ وار ﹤︋ ︧︤︀ب در و︗﹥ ︧︀ب ︨︀ز﹝︀ن 
﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ ﹋﹥ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️ و ︀ ا︠︢ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︡ا﹋︓︣ 
︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣٠/۵/٩٨ ︋﹥ ︲﹞﹫﹞﹥ ︎﹫︪﹠︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد. 

︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︊﹛ ﹝︪︣وط و ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀را︨️

 سازمان موقوفات ملك

/ع
۹۸
۰۶
۳۰
۲

(QCBS) ️﹫﹀﹫﹋ ︀ب ﹝︪︀ور ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٨/٣١٣ ︋︣ ا︨︀س ﹇﹫﹞️ و︐﹡︣ا︠﹢ان ا﹁ ﹩﹎آ
︑﹢ام ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹡﹢︋️ اول

 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︪︀وران ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٢ آ﹞ ﹤ ﹥ ا︨︐﹠︀د د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ا︗︣ا﹩ ا﹡︐︀ب و ار︗︀ع ﹋︀ر︋   شـركت توزيع نيروى برق اسـتان خراسان شمالى در ﹡︷︣ دارد︋ 
︣ق  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ︐︀دی︫  ︀︠︐﹞︀ن︨  ︣وژه ا︡اث︨  ــ﹢م)︎   ︨﹤﹚︣﹞ م از﹢ ︡﹝︀ت ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹡︷︀رت ﹋︀ر﹎︀﹨﹩ و ︻︀﹜﹫﹥ (﹇︧ــ﹞️ دوم و︨  ︣ق ،︠  ــ︣﹋︐︀ی ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ﹝︺︀﹝﹑ت︫ 

. ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︫︣ا  ﹟︡︗︪︀ور ︋﹥ وا﹞ ︀ب︐﹡︣ا︠﹢ان ا﹁ ﹅︣︵ را از
١ـ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ :  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩      ٢ـ ﹝﹢︲﹢ع ︠︡﹝︀ت ﹝︪︀وره : ︠︡﹝︀ت ﹝﹠︨︡﹩ ﹡︷︀رت ﹋︀ر﹎︀﹨﹩ و ︻︀﹜﹫﹥ (﹇︧﹞️ دوم و ︨﹢م از ﹝︣﹙﹥ ︨﹢م) ا︡اث 

︨︀︠︐﹞︀ن ︨︐︀دی ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

مبلغ برآورد ريالىشهرموضوع خدمات مشاوره
سپرده شركت در فرآيند ارجاع 

كار(ريال)
خدمات مهندسى نظارت كارگاهى و عاليه (قسمت دوم و سوم از مرحله 

7,998,005,996489,940,180بجنوردسوم) احداث ساختمان ستادى شركت توزيع نيروى برق

٣- ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️: ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︀︋︧︐﹩ دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️  ﹝︪︀وره از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪﹢ر را ︋︀︫﹠︡.
۴- ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋︣ ا︨︀س ︗︡اول ︎﹫﹢︨️ (︋︩ اول) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.   ۵- ر︫︐﹥ ︑︭︭﹩ ﹝︪︀ور:  ︨︀︠︐﹞︀﹡︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩،︑︖︀ری ،اداری ،︮﹠︺︐﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ 

۶ـ ﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر : ٢۴ ﹝︀ه ︫﹞︧ــ﹩     ٧ـ ︑︀ر﹞ ،﹙️، و ﹝﹏ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د : ﹝︣︠ ️﹚︡ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر ١٣٩٨/٠۵/٢٠ ︑︀ ︑︀ر  ١٣٩٨/٠۵/٢٧ و ﹝﹏ آن ︋︖﹠﹢رد- 
 ٠١٠١٨٠۶١٢٠٠٠٩ ︣︍︨ ︧︀ب ﹤︋ ︤︀ل وارا︨﹠︀د ۵٠٠٫٠٠٠ ر ︡︣︠ ︼﹚︊﹞ .︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د﹫﹡ ︹︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︾︣︋﹩- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︐﹡ا
︋︀﹡ــ﹉ ︮ــ︀درات ︋﹥ ﹡︀م و︗﹢ه ا﹝︀﹡﹩ ︀︮﹏ از ︨ــ︀︣ درآ﹝︡﹨︀     ٨- ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋️ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ︨ــ︀︻️ ١٢:٠٠ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ︑︀رــ ١٣٩٨/٠۶/٠۴ و ︑︀ر︐﹋︀︎ ﹏﹢︑ ︀ی                    

(ا﹜︿ ،ب و  ج) ︑︀ ︨︀︻️ ١٢:٠٠ روز دو ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١١ و ز﹝︀ن ﹎︀︪︩ ︎︀﹋︀ت ﹨﹞︀ن روز ︨︀︻️ ١٣:٠٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ︣︀  ︨.︡ ︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ︺︡ از ا﹡﹆︱ـ︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮ـ﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ، ﹝︴﹙﹆ ﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ــ︍︣ده وا﹝︱ـ︀ء , ﹝︪ــ︣وط , ﹝︡وش  و︎  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤︋
﹥ آدرس   ︋︀ ︀ره ︑﹙﹀﹊︦ ٣٢٢٣۵١٣۴- ٠۵٨ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨ــ﹠︀د ا﹡︐︀ب ﹝︪ــ︀ور ﹝﹠︡رج ا︨ــ️.     * ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

     .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  WWW.IETS.MPORG.IR-٣    WW.TAVANIR.ORG.IRW-٢    WWW.NKEDC.IR-١  :﹩︐﹡︣︐﹠ا
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان خراسان شمالى

/ع
۹۸
۰۶
۳۰
۳

دعا باید از انسان، عبداهلل بسازد
 ............ صفحه 7

گفت و گو با استاد شیخ حسین انصاریان در حال و هوای روز عرفه
  معامله قرن به همت و ایمان جبهه مقاومت 

محکوم به شکست است



w w w . q u d s o n l i n e . i r
یکشنبه 20 مرداد 1398 9 ذی الحجه 1440 11 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9036 

روزنامـه صبـح ایـران

سعید جلیلی: تالش دشمن برای به  زانو درآوردن ایران با راهبرد »فشار حداکثری اقتصادی« است  
فارس: سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه امروزه آمریکا رسماً اعالم می کند که فشار حداکثری اقتصادی راهبرد مبارزه اش با ایران است، گفت: دشمن می داند اگر این جوانان وارد 

عرصه های اقتصادی و صنعتی شوند چه موفقیت هایی را به ارمغان می آورند.

 مینا افرازه: عباسعلی کدخدایی، 
در  نگهبان  سخنگوی شــورای 
نشســت خبری دیروز خود در پاســخ به 
خبرنگار قدس آنالین، درباره اینکه برخی 
جریان های سیاسی مدعی شده اند اعضای 
جدید حقوقدان شــورا نگاه تند سیاسی 
دارند و این موضوع با بی طرفی و استقالل 
شــورا تعارض دارد؟ اظهار داشت: گرچه 
برخی عنوان کردند که این 
افراد سیاسی هستند و نگاه 
تند دارند، اما شاهد بودید که 
همین افراد باالترین رأی را از 
مجلس گرفتند و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نیز 
می توانستند به افراد دیگری 
رأی دهند، اما منتخبان آن ها 
همین افــراد بودند. فقها و 
حقوقدانان شورا نظرات خود 
را بر اســاس قانون اعــالم خواهند کرد و 
اطمینان می دهیم که هیچ گونه نقض قانون 
و بی طرفی از ســوی شــورای نگهبان و 

اعضای آن رخ نخواهد داد.
کدخدایی همچنین در پاســخ به بخش 
دوم پرسش خبرنگار قدس آنالین، درباره 
برگزاری انتخابات اسفندماه به صورت نیمه 
الکترونیکــی تصریح کرد: مســلماً احراز 
هویت افراد در انتخابات پیش رو به صورت 
الکترونیکــی خواهد بــود و در خصوص 
بخش های دیگــر انتخابات هم اگر وزارت 

کشور برای هرکدام از آن ها آمادگی داشته 
باشد، ما هم مشکلی برای اجرای برگزاری 

الکترونیکی آن نداریم.

 تعرفه های انتخابات مجلس تأیید شد
وی بابیان اینکه گزارش کل انتخابات از 
روند اقدامات انجام شده نیز موردبررسی 
قرار گرفت، ادامه داد: تعرفه هایی که از 
وزارت کشور ارسال شد، بررسی و برای 

انتخابات سال جاری به تصویب رسید.
کدخدایی در پاســخ به پرسشی درباره 
تحریم آیت اهلل جنتــی، بیان کرد: این 
یاوه گویی هــای ترامــپ و دولتــش را 

هیچ کدام جدی نمی گیریم. 
دیدیم در تحریم ها همبســتگی خوبی 

بین دولت و مردم ایجاد شــد که نشان 
از پاســخی بر ناکارآمدی دولت آمریکا 
دارد و در همــه عرصه ها پاســخ واحد 
 و کوبنــده ای به این مواضــع خواهیم 

داشت.
سخنگوی شــورای نگهبان درباره بحث 
احــراز صالحیت ها و بحــث مذاکره با 
اصالح طلبان که در رسانه ها مطرح شده، 
تأکید کرد: مالک شورای نگهبان قانون 
خواهد بود و با اصالح طلبان در خصوص 

صالحیت ها بحث نکردیم.
وی ادامــه داد: آن هایی کــه از وضعیت 
خود نگرانــی ندارند، قانون هم برای آن ها 
مانعی ایجاد نخواهد کرد و سیاست شورای 

نگهبان هم همین خواهد بود.

 دالیل رد صالحیت 
به خود افراد اعالم می شود

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت 
تحصیل فرزنــدان مقام هــا در خارج از 
کشــور گفت: نمی دانــم، در حال حاضر 
چیزی برای ما ارســال نشــده اســت. 
ان شاءاهلل واصل شود، بعد پاسخ می دهیم. 
کدخدایی در خصوص برگزاری انتخابات 
شورایاری ها هم گفت: گزارش هایی به ما 
داده شده و شورای شهر هم همکاری با 

ما داشته است. 
درباره برگزاری انتخابات الکترونیک هم 
بارها گفته ایم که وزارت کشور باید توان 

برگزاری داشته باشد.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به 
پرسش خبرنگار دیگری درباره اینکه چرا 
دالیل رد صالحیت ها علنی اعالم نمی شود 
تا زمینه برای سوءاســتفاده عده ای ایجاد 
نشود، گفت: ما آماده هستیم هرگونه منع 
قانونی را گزارش کنیم. امروز هم اگر افراد 
تشریف بیاورند ما موارد رد صالحیت را به 

خودشان می گوییم.
وی تأکید کرد: قانــون به ما تأکید کرده 
اســت که دلیل رد صالحیت به خود فرد 
گفته شود. کدخدایی در خصوص انصراف 
یکی از نامزدهای حقوقدان شورای نگهبان 
گفــت: جز نامه ای از ایشــان فعالً چیزی 
نداریم و ترجیح می دهیم که خودشان ابتدا 

سخن بگویند.

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به ادعای سیاسی بودن حقوقدانان این نهاد:

همین افراد باالترین رأی را از مجلس گرفتند

 اینجانب یک خانم معدنکار در اردبیل هســتم. متأسفانه چند روز پیش 
متوجه شــدم، چندماه قبل، داخل محدوده معــدن اینجانب از زمین های 
ملی)عرصه عملیاتی معدن، طبق ماده ۲۶ قانون معادن(، بدون اطالع بنده 
بهره بردار معدن و بی ســر وصدا، از طریق باند بازی و استفاده از رانت، ۱۵ 
هکتار برای طرح گردشــگری، و ۷ هکتار برای طرح پرورش اسب، بالمانع 
داده اند و آن طرح ها درمرحله گرفتن مجوزهای اولیه هســتند. با توجه به 
اینکه این معدن از طریق مزایده به اینجانب واگذار شــده است، صدور این 
بالمانع ها خالف قانون مزایده و خالف قانون معادن اســت و وقتی اعتراض 
کردم، با جبهه گیری، پرخاش و حتی تهدید عده ای از مســئوالن اســتان 
مواجه شــدم. چاره ای جز نشــر خبر ندارم. تقاضای نشر خبر و احقاق حق 
بنده را دارم. بنده و ســه برادر و خواهرم، به همراه عده ای از دوســتانمان 
)همگی جوان تحصیلکرده مملکت(، با هم ســرمایه گذاری کرده و در این 
معــدن کار می کردیم. وتنها منبع درآمد همه مــا بود. ما را کمک و یاری 

کنید. 09140005998
 با توجه  به  دشــمنی  تاریخی  انگلیس ، الزم   اســت  مراسم  باشکوهی  در 
عرشــه  کشتی  توقیف  شــده  یا بندرعباس  با پوشش  خبری  وسیع  داخلی  و 
خبرنگاران  خارجی  در ۲8 مرداد برگزار شود و تاریخدان های  باسواد درباره 
 خسارت های  انگلیس  به  ایران  ســخنرانی  کنند و فیلم   و عکس های  اشغال 
 جنگ  جهانی  و ۲8 مرداد و مبارزان  ضد انگلیســی  چون  دلواری  و مصدق  و 

شهید فاطمی  به نمایش  درآید. 09150002986
 هشدار به کشور دوست و همسایه عراق، عکس پهپاد ساقط شده آمریکا 
را در روزنامه هــا دیدم ظاهراً ســالم به نظر می رســید بنابراین لطفاً)دقت 
ویژه کنید( مبادا )اســب تروای( زمانه ما باشــد که با این پیشــرفت ها در 

)جاسوسی( اصاًل بعید نیست. 09390002323
 از آش نخورده روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس آب یخ را هم فوت 

می کنم. 09150007819
 حقیقتاً تحسین برانگیزه که سفیر بولیوی نامسلمان به مزار شهدا می رود 
اما سال هاســت که رئیس جمهور در سفرهای استانی؛ زیارت قبور شهدا را 

ترک کرده. 09190008895
 چرا در رســانه ملی و دیگر رسانه ها نام وزارت جنگ آمریکا وزارت دفاع 

قید می گردد. وزارت جنایت است نه دفاع! 09150007215

 شکست سخت آمریکا 
 با حضور رژیم صهیونیستی 

در ائتالف نظامی
بــا وجــود شکســت و تمایل نداشــتن 
کشــورهای همســایه خلیج فارس و حتی 
اروپا برای شرکت در ائتالف نظامی آمریکا 
اکنــون زمزمه های حضور  در خلیج فارس 
رژیم صهیونیستی در این ائتالف به گوش 

می رسد. 
در این زمینه  باید گفت صهیونیست ها در 
بدترین وضعیت و ضعیف ترین حالت خود 
در ۷0 سال گذشــته تاکنون قرار دارند و 
اکنون آسیب پذیرتر هســتند؛ چرا که  در 
شــمال آن  لبنــان قرار دارد کــه هر آن 
می تواند آن ها را نابــود کند و در جنوبش 
حماس اســت که این رژیم منحوس عماًل 
از آن ها شکست خورده و با شکست داعش 
هــم در ضعیــف ترین موقعیــت خود در 

منطقه قرار گرفته است.
بنابراین صهیونیست ها به دنبال یک جنبه 
تهاجمی هستند؛ چرا که معامله بزرگ قرن 

هم در عرصه سیاسی شکست خورد. 
آن ها اجالســی هم علیه ایران در لهستان  
 تشــکیل دادنــد کــه آن هــم شکســت 

خورد. 
اینکه رژیم صهیونیستی می گوید با آمریکا 
همراهی می کنــم و به خلیج فارس می آیم 
در واقع کوششــی بــرای از انفعال خارج 
شــدن خود و خروج از آسیب پذیری است. 
چنانچه یکی از سیاست های دولت ترامپ 
هم عادی ســازی کامل وضعیت این رژیم 
اشــغالگر در منطقه اســت، هر چند بنده 
اعتقادی به این عادی سازی ندارم؛ چرا که 

با کار نظامی نمی شود عادی سازی کرد.
اما این اشــتباه بزرگ آقای ترامپ اســت! 
ســربازان آمریکایــی زمانــی کــه همراه 
صهیونیســت ها باشــند، هدف همه مردم 
منطقــه قــرار خواهنــد گرفت؛ چــرا که 
اســرائیلی ها نه تنها در میان مردم ایران، 
بلکــه در میان تمام مــردم منطقه منفور 
هســتند و بنابرایــن حضورشــان در کنار 
آمریکایی ها، آمریکایی ها را آســیب پذیرتر 
می کند، در حالی که خــود تصور می کنند 
می توانند آســیب پذیری ایــن ائتالف یا 
در  را  رژیم صهیونیســتی  آســیب پذیری 
منطقه کاهش دهند. به خصوص با موضع 
قاطعی که ایران با حضور نظامی اســرائیل 
در ایــن ائتالف گرفته و عنــوان کرده که 
»حق مقابله بــا این تهدیــد را برای خود 

محفوظ می داند«. 
آمریکا می خواهد رضایت صهیونیست ها را 
جلب کند و در میــان رئیس جمهورهای 
آمریکا ترامپ بیشــترین همکاری را با این 
بنابراین عادی سازی  رژیم داشته اســت، 
روابــط را برای صهیونیســت ها در منطقه 
بــه عنوان یکی از اهــداف عمده خود قرار 

می دهد. 
اما ایــن امــر آمریکایی هــا را در معرض 
خشــم مردم منطقه قرار می دهد؛ چرا که 
حضور رژیم صهیونیســتی سبب ناراحتی 
ملت هاست، حتی عربســتان و کویت هم 
می دانند که شــرکت در ائتــالف همراه با 
اســرائیل یعنی مرگ از داخــل! بنابراین 
ائتالفی که آمریکا می خواهد تشکیل دهد 
با حضور رژیم صهیونیســتی ۱00 درصد 
شکســت خواهد خورد و این سبب نگرانی 
کشورهای متحد آمریکا در منطقه می شود؛ 
چون حضور آن ها در چنین ائتالفی سبب 
تنش و تحریک داخلی و منطقه ای برایشان 

خواهد بود. 
حضــور صهیونیســت ها در ائتالف نظامی 
خلیج فارس یک دروغ بزرگ است و اگر هم 
باشد سبب منزوی شــدن آمریکایی ها در 
منطقه و خروج کشورهای عربی متحد آن 
از ائتالف خواهد شــد؛ چرا که اگر احتمال 
حضور یک درصدی رژیم صهیونیستی هم 
وجود داشــته باشد، باید هر شب و هر روز 
شــاهد هدف قرار گرفتن کشتی ها، منافع 
و پایگاه های آمریکایی در منطقه باشــیم؛ 
زیرا مردم منطقه به شدت ضد صهیونیست 
هســتند و هدف صهیونیســتی یک هدف 
بســیار لذت بخش حتی برای پلیس های 
بنابراین  دیگر کشورهاســت؛  و  عربستانی 
حضور اســرائیل یعنی اغتشــاش، به آتش 

کشیده شدن چاه های نفت و جنگ. 
خشــم علیه یهودی ها و صهیونیست ها در 
مکه بسیار شــدید و عمیق است و حضور 
آن در ائتــالف نظامی خلیج فارس می تواند 
پیوندی میان شــیعه و سنی در عربستان 
ایجاد کند و وحدت و همســویی ملت های 
منطقــه ای چه عرب، چه فارس و چه ترک 
ایجاد خواهد شــد و در این وحدت هر روز 
کشــتی ها و پایگاه های نظامی آمریکایی و 
اســرائیلی هدف قرار خواهد گرفت و یک 
بلبشو و آنارشیسم در منطقه ایجاد می شود 
کــه آمریکایی ها هــم هر گــز نخواهند 

توانست به آن پایان دهند. 
بنابراین همراهی عربستان، امارات و بحرین 
ودیگر متحدان عربی آمریکا در منطقه در 
این ائتالف می تواند تبعات داخلی سنگینی 

برای آن ها به دنبال داشته باشد.
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انتقال نگرانی ایران و کشورهای اسالمی از تحوالت کشمیر حکم مصادره برج منهتن بنیاد علوی رد شد
سیاست: دادگاه تجدید نظر فدرال اعالم کرد 
حکم هیئت منصفــه که به دولت آمریکا اجازه 
می دهد تا بنیاد علوی در برج منهتن نیویورک 
را مصادره کند،  رد شد. رویترز نوشت: رد شدن 
این حکم، شکســتی برای وزارت دادگســتری 
آمریکا به شمار می آید که امیدوار بود با فروش 
این ساختمان 3۶ طبقه در خیابان پنجم منهتن 
نیویــورک، مبلغی حدود یک میلیــارد دالر به 
دست بیاورد تا میان قربانیان بمب گذاری هایی 
که مدعی است ایران در آن دست داشته، توزیع 
کند. اعضای هیئت منصفه در ژوئن ۲0۱۷ به این 
نتیجه رسیده بودند بنیاد غیرانتفاعی علوی که 
۶0 درصد از مالکیت این ساختمان را در اختیار 
دارد، تحریم های اعمال شده توسط آمریکا علیه 
ایران در سال ۱99۵ را نقض کرده است؛ چون 
این بنیاد می دانسته که شرکت آسا که مالک 40 
درصد دیگر این برج است وابسته به بانک ملی 
ایران است که از دیدگاه آمریکا در مالکیت دولت 
ایران قرار دارد. »ریچارد واســلی«  قاضی دادگاه 
استیناف روز جمعه به این نتیجه رسید »کاترین 
فارســت« قاضی دادگاه بدوی مرتکب اشــتباه 
شده است. کاترین فارســت مدعی شده بنیاد 

علوی که سهامدار عمده برج منهتن است اطالع 
داشته که دیگر سهامداران این برج شرکت های 
وابسته به بانک ملی بوده اند. فارست مدعی بود 
مدارک غیرقابل انکاری وجود دارد که شــرکت 
آسا از شرکت های وابســته به بانک ملی ایران 
است. بنیاد علوی، سازمانی مستقل، غیرانتفاعی 
و خیریه است که اهداف خود را تبلیغ فرهنگ 
اسالمی و زبان، ادبیات و تمدن فارسی از طریق 
کمک های مالی خیریه و انسان دوستانه در قالب 
برنامه های آموزشی، مذهبی و فرهنگی در آمریکا 
اعالم کرده است. در طول دهه  های گذشته، بنیاد 
علوی عالوه بر فعالیت در زمینه اشاعه فرهنگ 
ایرانی-اسالمی در آمریکا، میلیون ها دالر نیز به 
مدارس، دانشگاه ها و سازمان های خیریه در این 

کشور کمک کرده است.

سیاست: سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح جمهوری اسالمی عصر 
دیروز در تماس تلفنی با ارتشــبد قمر جاوید 
باجوا، فرمانده ارتش پاکســتان ضمن تبریک 
عید ســعید قربان، نگرانی جمهوری اسالمی 
و کشــورهای مسلمان از وقایع اخیر کشمیر را 
ابراز داشت و تأکید کرد: رویکردهای نظامی در 
این منطقه از سوی طرفین بر پیچیدگی اوضاع 
می افزاید. سرلشکر باقری در این تماس تلفنی 
ضمن بررسی آخرین وضعیت امنیت مرزهای 
مشــترک، روابط نظامی- امنیتــی فیمابین 
جمهوری اســالمی ایران و کشــور جمهوری 
اسالمی پاکستان، تحوالت منطقه و به خصوص 
اوضاع منطقه کشــمیر را مورد بحث و بررسی 
قرار داد. رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تأکید 
بر ضرورت حفظ آرامش در مدیریت حوادث و 
وقایع کشمیر، تأکید کرد: انتظار می رود طرفین 
از هرگونه تصمیم عجوالنه در مورد سرنوشت 
این منطقــه و بدون توجه به خواســت مردم 
خودداری نمایند. سرلشکر باقری در ادامه افزود: 
امیدواریم با تالش های سیاسی، حقوق واقعی 
مردم مســلمان منطقه تأمین و از جریحه دار 

شدن احساسات ملت های مسلمان پرهیز شود. 
وی همچنین ضمن ابراز تأســف از شــرایط 
سیاسی و امنیتی کشور افغانستان، شرایط فعلی 
حاکم بر این کشور را ناشی از مداخله بیگانگان و 
به ویژه قدرت های غربی و فرامنطقه ای دانست و 
افزود: وضعیت فعلی موجب سوء استفاده هر چه 
بیشتر گروه های تروریستی در افغانستان شده 
اســت؛ از این رو همسایگان این کشور باید به 
سهم خود و با تماس نزدیک با دولت افغانستان 
به بازگشت و استقرار آرامش و امنیت به منطقه 
کمک نمایند. فرمانده ارتش پاکستان نیز اظهار 
داشــت: ما تالش خواهیم کرد که مرزهای دو 
کشــور مرزهای صلح و دوستی و آرامش برای 
مردم دو کشور باشد و در این راستا از هیچ گونه 

تالشی کوتاهی نخواهیم کرد.

سیاست: روزنامه االخبار با انتشار گزارشی به ابعاد مهم سفر چندی 
پیــش هیئتی از حماس به تهران و دیــدار با رهبر معظم انقالب 
پرداخت و نوشــت: پیش از این دیدار محرمانه، هیئت فلسطینی 
یک نامه از »اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی حماس به آیت اهلل 
خامنه ای تحویل دادند. این نامه دارای چهار محور بود: نخســت؛ 
خطرات »معامله قرن« برای منطقه و راهبرد حماس برای مقابله با 
آن. دوم؛ تصور حماس از نحوه ایستادگی کشورهای منطقه در برابر 
این طرح. سوم؛ خوانش حماس از تنش منطقه ای و مکانیزم مقابله با 

آن. چهارم؛ تشکر از ایران برای حمایت از جریان مقاومت.
به گزارش فارس برای نخستین بار از سال ۲0۱۲ بود که یک هیئت 
از جنبش مقاومت اسالمی )حماس( فلسطین با سفر به تهران به 

دیدار رهبر انقالب رفت.
به گزارش االخبار، زمانی که آیت اهلل خامنه ای پذیرفت که این نامه 
را از مسئوالن حماس دریافت کند، این افراد، اقدام ایشان را، دلیلی 
برای قدردانی شان از حماس و عمق رابطه شان با این جنبش قلمداد 
کردند؛ زیرا آیت اهلل خامنه ای چندی پیش از پذیرش پیام رئیس 
جمهور آمریکا که نخست وزیر ژاپن حامل آن بود، امتناع کرده بود.

به گزارش این رسانه لبنانی، پس از اینکه کار عکاسان به پایان رسید 
و خبرنگاران خارج شدند، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
جمهوری اســالمی ایران، به این جمع اضافه شد. هیئت حماس 
درباره تغییرات در ســاختار نظامی این جنبش و موانع پیش روی 
آن و ســالح مورد نیاز خود سخن گفتند. حضار بر اهمیت اتحاد 
محــور مقاومت تأکید و اعالم کردند که اگر حمله ای علیه یکی از 
طرف های محور مقاومت انجام شود، سایر جبهه های مقاومت، به 
یاری آن خواهند شتافت. االخبار ادامه می دهد: در پایان این دیدار، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر حمایت تهران از فلســطین، 
تأکید کردند: »تحت هر شــرایطی، جمهوری اسالمی با تمام توان 
در کنار ملت و مقاومت فلسطین خواهد بود تا فلسطین آزاد شود«.

 ماجرای پیام سعودی ها به حماس چه بود؟
بنا بر این گزارش،  صرف انجام این سفر چند روزه که هیئت حماس 
با سران جمهوری اسالمی دیدار کردند، برای ارسال چندین پیام 
کافی بود. منابعی در حماس اعالم کردند که چند روز پیش از این 
سفر، عربستان سعودی پیامی به حماس داد و از آن خواسته بود که 

با ایران قطع رابطه کند، در غیر این صورت ریاض روابط خود را با 
حماس قطع خواهد کرد.

این منابع تأکید کردند، حماس در پاسخ، اعالم کرد: »رابطه اش با 
ایران محکم است و ادامه خواهد داشت. اگر عربستان بخواهد تهدید 
خود را اجرایی کند، متضرر خواهد شــد نه حماس«. هر چند این 
سفر پیش از تهدید سعودی برنامه ریزی شده بود، ولی در واقع پاسخ 

غیر مستقیم به درخواست ریاض بود.
االخبار در پایان تأکید کرد: فقط عربستان نبود که می خواست این 
سفر انجام نشود، بلکه مصر نیز شرط گذاشت که هنیه اگر به ایران 
نرود، به وی اجازه داده خواهد شد که از نوار غزه خارج شود. البته 
هنیه این مسئله را رد و تأکید کرد که در هر سفر خارجی، به ایران 

سفر خواهد کرد.

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

بازتاب

هاآرتص: 
 راهبرد ترامپ علیه ایران 

اسرائیل را ناامید کرده است
سیاســت: روزنامه هاآرتص رژیم صهیونیســتی در گزارشی اذعان کرد که 
اقدامات ضدایرانی آمریکا در منطقه به طور سلسله وار به نتایجی ختم می شود 
که به نفع اســرائیل و عربستان سعودی نیســت. هاآرتص نوشت که امتناع 
ترامپ از اقدام نظامی علیه ایران، موجب شد تا کشورهای عربی خلیج فارس 
در خصوص سیاســت های خود در قبال ایران بازنگری کنند که از بین آن ها 
می توان به امضای توافق میان گارد ســاحلی امارات و ایران در خالل ســفر 
هیئت اماراتی به تهران یا تصمیم ابوظبی برای کاهش نیروهای خود در یمن 
اشــاره کرد. هاآرتص در پایان نوشــت: »از ابتدا نیز اقدام علیه ایران آسان به 
نظر نمی رســید. اکنون نیز پیچیدگی این اقدامات بیش از پیش شده است، 
اما در خصوص موفق بودن راهبرد ترامپ تردید وجود دارد. ناامیدی حتی به 
اســرائیل نیز کشیده شده است؛ هرچند به طور علنی در خصوص آن سخنی 

گفته نمی شود«.

 مشاور پیشین کاخ سفید در گفت و گو با اشپیگل:
ایران و آمریکا ممکن است تا 2020 صبر کنند

سیاست: رنه فیســتر در هفته نامه اشــپیگل آلمان با ولی نصر، کارشناس 
مســائل خاورمیانه و مشاور پیشین کاخ ســفید در مورد سیاست واشنگتن 
در قبــال ایران مصاحبه کرده اســت. به گزارش انتخاب ولی نصر در پاســخ 
به این پرســش که اگر هیچ کدام از طرفین یعنــی ایران و آمریکا از مواضع 
خود عقب نشینی نکنند، چه اتفاقی رخ خواهد داد، می گوید: ممکن است دو 
طرف تا زمان برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲0۲0 صبر کنند. 
این احتمال نیز وجود دارد که آقای ترامپ خواســتار شکل گیری یک کانال 
ارتباطی بین دو کشــور شود. اما او برای دســتیابی به این هدف باید به فکر 
برداشتن بخشی از تحریم ها باشد. رهبران ایران باید انگیزه ای برای بازگشتن 

به میز مذاکره داشته باشند.

آیت اهلل مصباح: 
ریشه سکوالریسم و تفکیک دین از سیاست در اسالم 

به زمان وفات پیامبرa باز می گردد
سیاســت: مدیر مؤسســه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره( گفت: بیانیه گام 
دوم انقالب بدان معناست که نقاط مثبت 
انقالب اسالمی را باید ادامه داد و خطاهایی 
که ناخواسته در گذشته انجام شده، برطرف 
شــوند. آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی 
شامگاه جمعه در سلسله برنامه های »طرح 
والیت« با حضور دانشــجویان دانشگاه فردوسی مشهد افزود: ریشه سکوالریسم و 
تفکیک دین از سیاست در اسالم به زمان وفات پیامبر)ص( باز می گردد که دین را 
از سیاست جدا کردند. مردم برای پرسش های دینی خود به حضرت امیر المؤمنین 
علی)ع( رجوع می کردند و برای احکام دینی خود به خلفا رجوع داشتند. وی گفت: 
هنوز این پرسش برای بعضی از افراد مطرح است که آیا دین باید در امور سیاسی 
شرکت کند یا خیر و حتی در گذشته بعضی از مراجع تقلید فقط به خاطر اینکه 

مواضع سیاسی خود را مطرح می کردند، مردم به آن ها رجوع نمی کردند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 
ترامپ منتظر تماس مقامات ایران است!

سیاست: مورگان اورتگاس، ســخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده در پاسخ 
به پرســش خبرنگاران، گفت: »مقامات ایران می دانند با چه کســی باید تماس 
بگیرند؛ پرزیدنت ترامپ منتظر تماس آن هاست«. تارنمای خبری سی ان بی سی 
روز جمعه گزارش داد: سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده می گوید مقامات 
جمهوری اســالمی ایران اگر می خواهند مانند یک کشــور عــادی رفتار کنند، 
می دانند که باید با رئیس جمهوری تماس بگیرند. او منتظر تماس آن هاســت. 
به گزارش ایرنا وی مدعی شــد: اگــر مقامات ایران بخواهند درباره اینکه چگونه 
می توانند مانند یک کشــور عادی رفتار کنند و به عرصه جهانی بازگردند و نیز 
چگونه می توان تحریم ها را لغو کرد، حرف بزنند دقیقاً می دانند که با چه کســی 

می توانند تماس بگیرند.

 اظهارات دادستان کل کشور
 درباره پرونده معاون پیشین قوه قضائیه

فارس: محمدجعفر منتظری دادســتان کل کشور در نشست ساالنه اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان 
مبنی بر پرونده یکی از معاونان پیشــین قــوه قضائیه گفت: در خصوص این 
پرونده، کلیات داد و ســتدها را می دانستیم و از زمانی که یک سری عالیم و 
نشانه های مشخص تری به دســت آوردیم از دوره پیش بررسی ها شروع شد. 
وی افــزود: به این دلیل تدریجی بود؛ چرا کــه برخی افراد به نحوی حرکت 
می کنند که از خودشــان جای پایی بر جای نگذارند، یکی از مشکالت ما در 
برخورد با فساد همین است که به زحمت می توان محقق شدن جرم را محرز 
کرد. فعالیت های اطالعاتی و امنیتی در این رابطه شــدت گرفته و هر کسی 
که دخیل باشــد برخورد می شود، البته نسبت به فساد و مقابله با آن حساس 

و به همان اندازه نیز نسبت به آبروی اشخاص حساسیم.

سیاست خارجی

روایت یک روزنامه لبنانی از جزئیات دیدار چندی پیش هیئت حماس با رهبر انقالب

تالش عربستان و مصر برای جلوگیری از ارتباط ایران و حماس

دفاعی- امنیتیسیاست خارجی
در تماس سرلشکر باقری با فرمانده ارتش پاکستان مطرح شدبا حکم دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا

احزاب و تشکل ها
مصباحی مقدم پاسخ داد

جامعه روحانیت مبارز، محور 
فعالیت اصول گرایان می شود؟

مجلس
پاسخ الریجانی به یک گمانه زنی:
هنوز درباره حضور در 

انتخابات تصمیم نگرفته ام 

 دفاعی-امنیتی
با حضور فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش

سامانه راداری »فلق« 
رونمایی شد

دولت
معاون پارلمانی رئیس جمهور: 

نشنیدم وزیری با نماینده 
زدوبند انتخاباتی داشته باشد

سیاست: سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در 
خصوص فعالیت های این تشــکل با اشاره به 
دیدارشان با 3۱ حزب اصول گرا به خبرآنالین 
گفت: در شــورای وحــدت از جمنا هم دعوت 
شده اســت و حضور دارند، اما شورای وحدت 
یا شورای ائتالف، شورایی است که مثل جمنا 
از پایین به باال هم شــکل نگرفته است. احزاب 
اصول گرا گفتند که جامعه روحانیت به عنوان 
محور ورود کند و از شورای ائتالف بخواهد که 
به محوریت روحانیت مبارز بازگردد و با وجود 
این مجموعه فراگیری و پوشش خود را تکمیل 
کند. یک جمع بندی صورت گرفت و سناریویی 
هم مطرح شد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

سیاست: رئیس مجلس به احتمال نامزدی  
خود از حــوزه انتخابیه قم بــرای انتخابات 
مجلــس واکنش نشــان داد. علی الریجانی 
در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه گفته می شود، شما قرار است از 
قم برای انتخابات مجلس نامزد نشوید؟ گفت: 
بنده هنوز درباره اینکه نامزد انتخابات مجلس 
و یا اینکه از حوزه انتخابیه قم کاندیدا شــوم 
تصمیم نگرفته ام. وی درباره اینکه در انتخابات 
مجلس با کدام جریان سیاسی تعامل و ائتالف 
خواهــد کرد، گفت: هنوز دربــاره حضور در 
انتخابات تصمیم نگرفته ام که این موضوعات 

مطرح باشد.

سیاست: ســامانه راداری اورهال )بازآماد( 
شده فلق، صبح دیروز با حضور امیر سرتیپ 
صباحی فــرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی 
رونمایی  ایــران  اســالمی  ارتش جمهوری 
شــد. به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، امیر 
ســرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی 
پدافنــد هوایی ارتــش در آییــن رونمایی 
از ســامانه فلــق در خصــوص قابلیت های 
عملیاتی آن گفت: این رادار قادر است انواع 
پنهان کار،  هواپیماهای  کروز،  موشــک های 
سامانه های پهپادی و همچنین موشک های 
بالستیک را در شعاع 400 کیومتری کشف 

و شناسایی کند.

سیاست: حســینعلی امیری در گفت وگو با 
فارس،  درباره انتشــار اخباری مبنی بر شائبه 
زد و بند برخی وزرا و نمایندگان مجلس برای 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی و ریاست 
جمهوری گفت: آقای رئیس جمهور در جلسات 
همیشه تأکید دارند، که اعضای دولت وقت خود 
را برای حل مشــکالت نظام و اقدامات قانونی 
خودشــان بگذارند. اعضای هیئت دولت هم تا 
به حال رعایت کردند، من نشــنیدم جایی که 
وزیری بخواهد با نگاه انتخاباتی فعالیتی کند و 
یا با نماینده مجلسی بخواهد معامالتی داشته 
باشد؛ اگر چنین موردی شما سراغ دارید به من 
بگویید که با رئیس جمهور و دولت صحبت کنم.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 مراسم دعای عرفه، امروز در حرم مطهر رضوی  آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: امروز یکشنبه همزمان با نهم ذی الحجه؛ روز عرفه، مراسم پرفیض قرائت دعای عرفه در حرم 
مطهر رضوی برگزار می شود. حجت االسالم حسین شریعتی نژاد با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه دعای عرفه در حرم مطهر رضوی گفت: در این مراسم که از ساعت 15:30 تا 19:30 با مرکزیت صحن جامع حرم 

مطهر رضوی برگزار می شود، حجت االسالم والمسلمین سیدحسین مؤمنی به ایراد سخن می پردازد و مرتضی طاهری دعای سراسر معنوی عرفه را قرائت می کند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی:

آیت اهلل محسنی، جامع بین علم و عمل بود
قدس: تولیت آســتان قــدس رضوی 
آیــت  اهلل درگذشــت  پیامــی   در 
»آصف محسنی« مرجع تقلید شیعیان 
افغانستان و رئیس شورای علمای شیعه 

را تسلیت گفت. 
متن پیام حجت االســام و المسلمین 

احمد مروی به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

قال رسول اهلل)ص(: اذا مات العالم الفقیه ثلم فی االسام ثلمه الیسدها شیء
ارتحال عالم فرزانه حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمدآصف محسنی)طاب ثراه( را 
به مردم متدین افغانستان، حوزه های علمیه، ارادتمندان ایشان و به ویژه خاندان 

شریف معظم له تسلیت عرض می کنم.
آن فقیه اندیشــمند که به معنی واقعی کلمــه جامع بین علم و عمل بود، عمر 
پربــارش را وقف مجاهدت  در عرصه های خطیری همچون فقاهت، سیاســت، 
تأســیس چندین مرکز علمی و دینی، ریاست شورای علمای شیعه افغانستان 
و تربیت شــاگردان برجسته نمود که برکات درخشان و گسترده آن ها تا سالیان 
متمادی در جامعه دینی و علمی افغانســتان استمرار خواهد داشت. بدون شک 
تاش های ارزنده ایشــان در گسترش بنیان پربرکت وحدت و اخوت مسلمین و 

تحقق عملی احکام اسام در عرصه اجتماع، از سوی حق تعالی مشکور است.
از خداوند متعال، علّو درجات را برای آن فقید سعید مسئلت می نمایم.

تولیت آستان قدس رضوی- احمد مروی

در دومین هم اندیشی نشان طیب  عنوان شد
طراحی فاز دوم سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی

 آستان   مدیر پروژه سامانه شفافیت 
در سازمان اقتصادی رضوی در دومین 
هم اندیشی نشان طیب، از طراحی فاز 
دوم سامانه شــفافیت در آستان قدس 
رضــوی خبر داد. دومین هم اندیشــی 
نشــان طیب با موضوع تجربه طراحی 
سامانه شفافیت در شهرداری ها توسط 

مؤسســه کیفیت رضوی و با حضور حدود 50 نفر از مدیران عامل شــرکت ها و 
مؤسسه های سازمان اقتصادی رضوی و همچنین مدیران سازمان مرکزی آستان 

قدس رضوی برگزار شد.

نبودشفافیت،منابعراتضییعمیکند
مهدی ریوندی، عضو کارگروه شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در این 
نشست، گفت: یکی از آفاتی که در شهرداری تهران با آن درگیر هستیم و به نوعی 

بستری برای فساد ایجاد کرده، نبود شفافیت است.
وی با بیان اینکه نخستین اثر نبود شفافیت، تضییع منابع است، تصریح کرد: این 
امر در درازمدت موجب کاهش کارآمدی و عدم رضایت مردم شده است؛ اتفاقی 
که در شهرداری تهران رخ داده و متأسفانه پس از مدتی تبدیل به فرهنگ شده 
اســت. وی با بیان اینکه در کشور هایی که ســازوکار شفافیت را ایجاد کرده اند، 
گزارش تخلفات توسط مردم و کارکنان مجموعه ها ارائه می شود، گفت: در سامانه 
شفافیت شهرداری تهران، مردم می توانند از طریق سامانه 1888 تخلفات موجود 
را گزارش کنند.ریوندی تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند منابع شــهرداری در 

اختیار چه کسانی قرار می گیرد و چگونه و در چه مسیری هزینه می شود.

ارائهاطالعاتبهمردمدرفازدومسامانهشفافیت
در این هم اندیشــی همچنین سعید شــعرباف، مدیر پروژه سامانه شفافیت در 
سازمان اقتصادی رضوی گفت: فاز نخســت سامانه شفافیت با رویکرد افزایش 
اعتماد ملموس در مخاطب و کاهش ملموس قابل قیاس در پرونده های مرتبط 
با بازرسی از سال گذشته در مجموعه های تابعه آستان قدس رضوی با تمرکز بر 

مباحث مالی رونمایی و آغاز شده است.
وی ادامه داد: فاز دوم سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی که در حال طراحی 
اســت، وارد بخش عملیاتی خود شــده که در این مرحله تولید اطاعات را به 
مردم، مخاطبان و گزارشگران می سپاریم.مدیر پروژه سامانه شفافیت در سازمان 
اقتصادی رضوی افزود: بر اساس آیین نامه شفافیت آستان قدس رضوی، هشت 
بخش دیگر باید در زمینه های اطاعات منابع انسانی، چارت سازمانی، سفرهای 
خارجــی، آیین نامه ها و فرایندهای جاری، وضعیت موقوفات، بودجه، درآمدها و 

هزینه ها و... تأسیس شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

ازمدیرسالمبهمدیرسالمپاسخگوتبدیلشویم
محمدمهدی برادران، معاون امور شــرکت ها و مجامع سازمان اقتصادی رضوی 
یکی دیگر از سخنرانان دومین هم اندیشی نشان طیب، گفت: بررسی نمونه اجرا 
شده سامانه شفافیت در شهرداری تهران و قرار دادن خود در مقام نقد و پیشنهاد، 

تجربه بسیار خوبی به شمار می رود که قابل استفاده است.
وی با بیان اینکه در تاش هســتیم تا از این تجربه برای تبدیل شــدن به مدیر 
پاسخگو استفاده کنیم، افزود: امروزه موجی جهانی با عنوان شفافیت در جهان 
شــکل گرفته که به نوعی به استقبال چالش رفتن است، از این رو کاری که به 
عنوان مدیران مجموعه ها باید انجام شود، این است که از مدیر سالم به مدیر سالم 

پاسخگو تبدیل شویم.
معاون امور شرکت ها و مجامع سازمان اقتصادی رضوی ادامه داد: آستان قدس 
رضوی می تواند نقش الگویی برای سایر نهادها ایفا کند، بنابراین می توانیم عاوه 

بر مدیر پاسخگو، مدیر الگو نیز باشیم.
برادران خاطرنشان کرد: البته ما تنها به مدیر الگو و پاسخگو فکر نمی کنیم، 
بلکه به این می اندیشــیم که عاوه بــر این دو ویژگی به مدیر مطالبه گر نیز 
تبدیل شــویم تا از حقوق قانونی خود که در واقع حقوق مردم اســت، دفاع 

کنیم.
وی با بیان اینکه در گزارش مجامع ســال گذشــته، 89درصد شــرکت ها  و 
مؤسســه های تابعه ســازمان اقتصادی رضوی توانســتند گــزارش مقبول 
حسابرسی را کســب کنند، گفت: در تاش هســتیم این مقبولیت افزایش 
پیدا کند.در پایان این هم اندیشی جلسه پرسش و پاسخ در خصوص جزئیات 

سامانه شفافیت برگزار شد.

به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی
چهارمین دوره تخصصی آموزش معارف کاربردی آغاز شد

قدس: چهارمین دوره تخصصی آموزش 
معارف کاربردی »ویژه تدریس به جوانان 
و نوجوانان« با حضور شرکت کنندگان از 

سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی مؤسسه 
جوانان آستان قدس رضوی، این دوره 
با هدف بسترســازی بــرای پرورش 

نیروهای متخصص با توان تبیین عقاید شــیعه، پاسخگویی به شبهات ذهنی 
دانش آموزان، آشــنایی بیشتر طاب با شبهات روز مطرح در جامعه، آشنایی 
با افق های نو پژوهشــی در زمینه کام اســامی طبق مبانی و اندیشه های 
عامه طباطبایی)ره(، توانمندسازی استادان اعتقادی سراسر کشور در حوزه 
نوجوانان و بسترسازی برای پرورش نیروهای متخصص با توان تبیین عقاید 

شیعه برنامه ریزی و اجرا می شود.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی براساس رسالت های اباغ شده، راهبردهای 
مختلفی را در راستای اثرگذاری در قشر جوان برای خود تعریف کرده است؛ یکی 
از این راهبردها تربیت نیروی متخصص در حوزه جوانان است که در همین راستا 
در طول دو سال گذشته تنها چهار دوره کشوری تربیت استاد عقاید اسامی ویژه 
جوانان عاوه بر دور ه های تربیت مربی اردویی و تربیت مربی تخصصی جوانان در 

دو حوزه دختران و پسران برنامه ریزی و اجرا کرده است.
الزم به یادآوری اســت، در مدت نام نویســی بیش از 300 داوطلب برای شرکت 
در این دوره ها ثبت نام کردند که پس از مصاحبه ، 60  نفر برای شــرکت در این 

دوره ها انتخاب شدند.
اعطای گواهینامه حضور و اضافه شدن به شبکه استادان عقاید در کل کشور از 

جمله مزیت های این طرح به شمار می رود.

کاشانی  مروج   قدس/ محمدحسین 
رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی 
به  توجه  با  گفت:  رضوی  قدس  آستان 
استقبال گرم زائران از برنامه های پرسمان 
یافته  افزایش  جلسات  این  تعداد  دینی، 

است. 
درباره  حســن زاده  مهدی  حجت االسام 
کیفیت برگزاری پرسمان دینی گفت: در 
30 دقیقه ابتدایی هر برنامه کارشناســان 
مســائل مربوط به آن جلســه را تبیین 
می کنند و در ادامــه مخاطبان می توانند 
پرســش های خود را به صــورت کتبی از 
استاد برنامه بپرســند و در همان جلسه 

پاسخ خود را دریافت کنند.
وی افــزود: همچنین در این جلســات بر 
اســاس گفتار استاد مســابقه ای به عمل 
می آید و در پایان به برندگان به رسم یادبود 

و تبرک هدایایی اعطا می شود.
رئیس اداره پاســخگویی به سؤاالت دینی 
آستان قدس رضوی تبیین الگویی کارآمد 
و جامع از نظام تعلیم و تربیت اسامی در 
حوزه های خانــواده، جوان و اجتماع برای 
عموم زائران حــرم مطهر رضوی را هدف 
برگزاری جلسات پرسمان دینی عنوان کرد 
و گفت: این جلســات از جمله برنامه های 
موفق اداره پاســخگویی به سؤاالت دینی 
اســت که در آن سعی شــده با نگاه های 
عمیــق به مســائل معرفتــی، تربیتی و 
خانوادگی، فرصتی را برای پرسش و پاسخ، 
اندیشــیدن، فهمیدن و رسیدن به معارف 

زالل و ناب دینی فراهم آورد.

پرسمانهایدینی
دردههوالیتوامامت

از سوی اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی 
حرم مطهــر رضوی و در دهــه والیت و 
امامت، پرســمان های دینی با موضوعات 
مرتبط با غدیر و امامت در صحن جمهوری 
اسامی بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( برگزار 
می شــود. رئیــس ایــن اداره در این باره 
اظهار داشــت: این پرســمان ها، با توجه 
به فرارســیدن دهه والیت و امامت که از 
عید ســعید قربان تا عید سعید غدیر خم 
نام گذاری شده است و با عنایت به حضور 
انبوه زائران در دهه والیت و امامت در بارگاه 
مقدس امام رئوف حضرت امام رضا)ع( در 
راســتای معرفت افزایــی و ارتقای بینش 

مذهبی و دینی زائران برگزار می شود. 

حجت االســام مهـــــدی 
حسن زاده ادامه داد: پرسمان 
دینــی بــا موضــوع روش 
زمامداری در سیره حکومت 
امــام علــی)ع( بــا حضور 
حجت االسام حبیب عباسی 
در تاریخ 23 مرداد ماه ساعت 
20:45 و پرســمان دینی با 

موضوع امامت و رهبری در جامعه با حضور 
حجت االسام رضا محمدی در تاریخ 25 

مرداد ماه ساعت 18 برگزار می شود.
وی اضافه کرد: پرســمان دینی با موضوع 
نقــش آزادگان در اســتقال جمهــوری 
اســامی ایران با حضور حجت االســام 
کمیلــی در تاریخ 26 مرداد ماه ســاعت 
20:45 و پرســمان دینی با موضوع غدیر 
و امامــت در کام امام رضــا)ع( با حضور 
حجت االسام حبیب عباسی در تاریخ 28 

مرداد ماه ساعت 18 برگزار می شود.
این مقام مســئول بیان داشت: از دیگر 
برنامه های پیش بینی شده در این ارتباط 
می توان به پرسمان دینی با موضوع غدیر 
و دفاع از تشیع و با محوریت بزرگداشت 
عامه امینی)ره( با حضور حجت االسام 
رضــا محمدی در تاریــخ 30 مرداد ماه 
کرد.حجت االسام  اشاره   20:45 ساعت 
حسن زاده یادآور شد: با توجه به برگزاری 
با  روشــنگری  نشســت تخصصی خط 
موضــوع بازخوانی جنایــات آمریکا  که 

ســال  تیرماه  اواســط  در 
جاری برگزار شد، مخاطبان 
این نشســت در تاریخ 28 
مردادمــاه و در محافــل و 
فعالیت خود  مساجد محل 
در شــهر مشــهد مقدس، 
اقــدام به تبییــن جنایات 
آمریکا خواهنــد نمود و به 
دبیرخانه مرتبط با این موضوع، گزارش 

الزم را ارائه خواهند کرد.

سخنرانیهایحرممطهر
دردههوالیتوامامت

همچنین از سوی اداره تبلیغات اسامی 
و مناسبت های ویژه آستان قدس رضوی 
با دعوت از ســخنرانان و وعاظ مذهبی 
و دینــی، مراســم ســخنرانی مرتبط با 
دهه والیت و امامت بــه همراه مداحی 
ذاکران و مداحان اهل بیت)ع( و اجرای 
گروه تواشــیح در حــرم مطهر حضرت 
رضــا)ع( در این دهه پیش بینی شــده 
سعید  والمسلمین  است.حجت االســام 
آخونــدی، رئیس ایــن اداره در این باره 
اظهار داشــت: مراسم سخنرانی در دهه 
والیــت و امامت با حضور ســخنرانانی 
همچون حجج اسام فرحزاد، حاج علی 
اکبری، حســینی قمی، حاج ابوالقاسمی 
دوالبی، سیدجعفر طباطبایی، اسامی فر، 
مشــیری و... مطابــق برنامــه تنظیمی 

اذان  تــا   11:20 ســاعت  از  صبح هــا 
ظهــر در رواق های امــام خمینی)ره( و 
دارالحجه)عج( و ایوان مقصوره مســجد 
گوهرشــاد و عصرها از ساعت 18:15 تا 
ساعت22 در صحن جامع رضوی برگزار 

می شود.
وی افزود: در این مراســم 
ســخنرانان در موضوعاتی 
از جمله فلســفه قربان در 
کام امام رضا)ع(، غدیر در 
نهج الباغه، جایگاه دعا در 
فرهنگ اسام، امام شناسی 
و آداب زیارت، فلسفه دعا 
و تأثیــر آن، جایــگاه دعا 
در فرهنگ اســام، غدیر 
انبیا)ع(  اســتمرار حرکت 
و... به ایراد سخن خواهند 
مسئول  مقام  پرداخت.این 
همچنین  شــد:  یــادآور 
ذاکــران اهــل بیــت)ع( 
ســیدجعفر  جملــه  از 
ســیدمهدی  ماهرخسار، 
قانع،  ابراهیم  میردامــاد، 
مهدی  طاهــری،  مرتضی 

سلحشور، ســعید حدادیان، علی مائکه 
و... در ایــن مراســم و مطابــق برنامه 
تنظیمی به مداحــی می پردازند و گروه 
تواشــیح نیز در این دهــه اجرای برنامه 

خواهد داشت.

در 30 دقیقه 
ابتدایی هر برنامه 

کارشناسان مسائل 
مربوط به آن 

جلسه را تبیین 
می کنند و در ادامه 
مخاطبان می توانند 

پرسش های خود 
را به صورت کتبی 

از استاد برنامه 
بپرسند و در همان 
جلسه پاسخ خود 

را دریافت کنند

بــــــــرش

از سوی اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر رضوی برگزار می شود

پرسمانهایدینیباموضوعامامتدردههوالیت
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نظافت صحن های حرم مطهر با چه کمیت و کیفیتی انجام می شود؟

تبیین راهبرد مقاومت فرهنگی در جمع امامان جمعه اهل سنت و شیعه عراق

آســتان:  ازدحام جمعیت و حضور بی نظیر 
و گســترده مردم در حرم مطهــر رضوی و 
اســتفاده حداکثری از فضای زیارتی و رفاهی 
موجود، فعالیــت شــبانه روزی و فوق العاده 
نیروهای خدماتی را ضروری می کند. از آنجا 
که حساسیت ها در اماکن متبرکه حرم رضوی 
باالست نخستین خدمت و هدف اداره خدمات 
عمومی آســتان قدس رضوی، برقراری نظم، 
امنیت و آرامش است. همواره تأکید این بخش 
 بر آن است که نظافت و بهداشت باید در اماکن 
متبرکــه حرم مطهر رضوی حرف اول را بزند 
و این مهم، نیازمند برنامه ریزی مدونی است 
که خادمان و خدمتگزاران این بارگاه ملکوتی 
در بخش خدمات عمومی اماکن متبرکه دنبال 

آن هستند.

تنظیفوغبارروبی
نقاطمرتفعصحنهایمرکزی

اداره خدمات  محمدرضا ســبزعلی، رئیس 
عمومی آســتان قدس رضوی در خصوص 
تنظیف نقــاط مرتفع حرم رضوی می گوید: 
گروه 30 نفره خادمــان افتخاری از تهران، 
ســالی دو نوبــت کار تنظیــف و غبارروبی 

نقاط مرتفــع صحن های مرکزی را بر عهده 
گرفته انــد و در ایام دهه کرامت و ایام نوروز 
به مشــهدالرضا می آیند و مــا را در زمینه 

غبارروبی نقاط مرتفع یاری می کنند.
وی ادامه می دهد: اقدام های الزم برای نظافت 
حرم مطهر رضوی از ماه گذشــته آغاز شده و 
اقــام مورد نیاز همچون 300 هزار مهر نماز، 
بیش از 10 میلیــون لیوان یکبار مصرف و 8 
هــزار لیتر صابون مایع بر اســاس نیاز زائران 
تأمین  شــده اســت. الزم به ذکر اســت که 
همه این اقام مصرفی در نزدیک ترین مکان 
بــه محل مصرف ذخیره  شــده اســت تا در 

کوتاه ترین زمان نیروهای خدماتی نسبت به 
شارژ آن ها اقدام کنند.

یکهزارو700چشمه
سرویسبهداشتیدر11ساختمان

رئیس اداره خدمات عمومی آســتان قدس 
رضوی عنــوان می کند: یک هــزار و 700 
چشمه سرویس بهداشــتی عمومی در 11 
ســاختمان در حرم مطهر وجــود دارد که 
خدمات بهداشــتی در این ســرویس ها بر 
عهده بیــش از 600 نیروی خدماتی خواهر 

و برادر در طول شبانه روز است.

35دستگاهماشینمکانیزهشستوشو
ســبزعلی در ادامه با اشــاره به ماشــین های 
مکانیزه شست وشــو می گویــد: روزانه نظافت 
و شست وشــوی بیش از 400 هــزار مترمربع 
از صحن هــا و رواق هــای اماکــن متبرکــه و 
شست وشــوی مکانیزه محــدوده حریم حرم 
توسط 35 دستگاه ماشین مکانیزه شست وشو با 
نظارت دقیق سرپرست مربوط صورت می گیرد، 
در قسمت جاروکشــی دستی و مکانیزه بیش 
از 600 خدمه مشــغول خدمت رسانی هستند 
و پیش از پهن شــدن فرش ها شست وشــوی 
مکانیزه صحن های بیرونــی صورت می گیرد.

سبزعلی ارتقای خدمات نظافت و شست وشوی 
اماکــن، غبارزدایی ســطوح روضــه منوره و 
رواق های متبرکه، معطرســازی فضای اماکن 
متبرکه و نظــارت بر حوض هــا و آب نماهای 
حــرم مطهر رضــوی را از مهم ترین اقدام های 
اداره خدمــات عمومــی حرم مطهــر رضوی 
معرفی و تأکید می کند: فراهم آوردن محیطی 
تمیز ضمن رعایت مسائل بهداشتی در آرامش 
زائران و مجاوران بســیار اثرگذار است که اداره 
خدمات عمومی آستان قدس رضوی به جد آن 
را پیگیری و برای رفاه حال مردم تاش می کند.

آستان: راهبــرد مقاومت فرهنگی در جمع امامان جمعه اهل 
سنت و شیعه عراق از سوی بنیاد پژوهش های اسامی آستان 

قدس رضوی تبیین شد.
بــا هماهنگی های مرکز امور بین الملل آســتان قدس رضوی 
هشــت تن از امامان جمعه شــیعه و 18 تن از امامان جمعه 
اهل ســنت کشــور عراق از بنیاد پژوهش های اسامی آستان 
قدس رضوی بازدید کردند و تبیین استراتژی مقاومت فرهنگی 

از دستاوردهای این بازدید بود.
در این دیدار حجت االســام ســیدمحمود مرویان حسینی با 
تبیین رویکرد تقریبی و وحدت آفرین بنیاد پژوهش های اسامی 
آســتان قدس رضوی در پژوهش و تولید کتاب، اســتراتژی 
مقاومت در عرصه های فرهنگی را راهبردی قابل اجرا و ضروری 

برای فعالیت های تبلیغی در عصر حاضر دانست.
وی از امامان جمعه شیعه و سنی خواست با پژوهشی علمی و 
میدانی، دست به قلم برده و در راستای ارتقای سطح آگاهی های 

نســل جوان گام برداشته و همچنین آثار مکتوب خود را برای 
بررسی، چاپ و نشر و ترجمه به زبان های مختلف ارائه کنند.

مولوی صارمی، یکی از ائمه جمعه اهل ســنت عراق گفت: تا 
پیش از سفر به جمهوری اسامی ایران، بر اثر تبلیغات مسموم 
صهیونیســت ها و سلفی ها فکر می کردم که حتی یک مسجد 
برای اهل ســنت در ایران وجود نداشته باشد، اما امروز اطاع 
یافتم که صدها مسجد اهل سنت در خراسان وجود دارد و در 
هر جمعه، تنها در شهر مقدس مشهد، پنج نماز جمعه توسط 

اهل سنت اقامه می شود.
امام جمعه اهل سنت تربت جام نیز در این دیدار اظهار کرد: ما به 
زندگی در جمهوری اسامی افتخار می کنیم و با توجه به حضور 
اهل سنت ایران در مرزها، حراست از مرزهای کشور اسامی را 

وظیفه خود می دانیم.
وی افزود: تعداد مدارس اهل سنت در منطقه خراسان تا پیش 
از پیروزی انقاب اسامی تنها هفت مدرسه، آن هم ویژه برادران 

بود که این تعداد پس از پیروزی انقاب اسامی به بیش از 30 
مدرســه رسیده اســت و در حال حاضر افزون بر 3 هزار طلبه 
اهل سنت اعم از خواهر و برادر در این مدارس، با برخورداری از 
حمایت ها و امتیاز های یکسان با طاب شیعه، مشغول تحصیل 

علوم دینی هستند.

گزارش خبری

خبر

رئیس اداره خدمات عمومی آستان قدس رضوی تشریح کرد 

توسط بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی صورت گرفت

خـــبر

 ســام و ارادت. اســم این ستون در 
روزنامه قدس رو گذاشتین صدای مردم؟ 
عجیب است! چرا بخش هایی از پیام های 
ارسالی را سانسور و به بیانی دیگر صدای 
مــردم را خفه می کنیــد؟ لطفاً بی جهت 
پاســخ توجیهی هم ندید که عذر بدتر از 

گناه هست....
09150005318

برای  پیام هــای رســیده صرفا  قدس: 
رعایت اصل اختصار خاصه می شــود و 
هیچ پیام مرتبط با عملکرد آستان قدس 

رضوی حذف نمی شود.

 شــب جمعه در حرم مطهر رضوی با 
کمبود کتاب دعا مواجه شدیم!

09010008730

 فرایند دریافت صندلی چرخدار برای 
تشرف به حرم بسیار وقتگیر است و بعضاً 
بــرای تأیید کد ملی، اختال و ســرعت 
کم در شبکه دیتا صف تشکیل می شود. 
صندلی های چرخدار خاص با یک شکل 
و فرم و رنگ خــاص که فقط در انحصار 
حــرم باشــد می تواند مشــکل را حل و 

فرایند واگذاری را راحت تر کند.
09150009138

با آمدن تاکسی ها   ورودی طبرســی 
و اتوبوس ها بســیار شلوغ و بی نظم شده 

است! لطفاً رسیدگی کنید. 
09360007422

 سام. چرا در جشــن ها و عزاداری ها 
دیگــر پرچم های بزرگ نام ائمه)ع( دیده 

نمی شود؟
09360007652

 ارائه خدمات سالمت 
 به 18 هزار محروم 

در سیستان و بلوچستان
آستان: در یک سال گذشته به بیش از 18 
هزار نفر از مناطق محروم استان سیستان و 
بلوچستان توسط خادمیاران سامت آستان 

قدس رضوی خدمات سامت ارائه شد.
در ادامــه فعالیت های جهــادی خادمیاران 
رضوی به 350 نفر از اهالی روســتای کود 
زینــل شهرســتان مرزی زهــک در قالب 
طرح »پایش ســامت« توســط خادمیاران 
ســامت )با حضور پزشکان داخلی، اطفال، 
مســمومیت ها، عمومی و دندانپزشــکی( 

ویزیت، معاینه و داروی رایگان اهدا شد.
در این طرح که جمعه هر هفته در مناطق 
محروم استان سیستان و بلوچستان برگزار 
می شــود، گروه پزشــکی و مجهــز کانون 
خادمیاری سامت آســتان قدس اقدام به 

مداوای رایگان بیماران مستضعف می کنند.
شــایان ذکر اســت، تاکنون بیــش از 18 
 هزار نفر از اقشــار محروم و نیازمند استان 
سیستان و بلوچستان در یک سال گذشته 
توســط خادمیاران ســامت امام رئوف)ع( 

ویزیت و درمان رایگان شدند.

حضور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در زیارتگاه 

eشهید آیت اهلل مدرس
آســتان: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات از مرقد مطهر 

شهید آیت اهلل مدرس)ره( بازدید کرد.
آذری جهرمی ضمن ادای احترام به مقام 
شامخ شهدای هشت ســال دفاع مقدس 
و زیــارت مرقــد مطهر شــهید آیت اهلل 
مــدرس)ره( ، از خدمــات ارزنده فرهنگی 
و عمرانی آســتان قدس رضــوی در این 

مجموعه بازدید کرد.
در این بازدید محمد یعقوبی، مدیر زیارتگاه 
شهید مدرس)ره( ضمن خیر مقدم، به ارائه 
گزارشــی اجمالی از خدمات ارزنده آستان 
قــدس رضوی در زیارتگاه شــهید آیت اهلل 
مــدرس)ره( پرداخت و گفــت: به همت 
آســتان قدس رضوی زیارتــگاه این عالم 
وارســته به طرز باشکوهی بازسازی شده و 
سالیانه پذیرای خیل عظیم زائران از سراسر 
ایــران بوده و با اجــرای برنامه های متنوع 
دینی، مذهبی، آموزشــی، عمرانی و ارائه 
خدمــت به زائران در طول ســال به قطب 
است.یعقوبی  تبدیل شده  فرهنگی منطقه 
در پایان این بازدید خاطرنشــان کرد: در 
حال حاضر در مجموعه زیارتگاه فقیه معظم 
 و مجاهــد عالی قدر آیت اهلل مــدرس)ره(،

خدمات گسترده و ارزشــمند فرهنگی از 
جمله کتابخانه، موزه و نیز تربیت نونهاالن 

قرآنی در مهدالرضا انجام می شود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

سامانهپیامکیصفحهآستان

صدای مردم

سرزمین آفتاب
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به قدس خبر داد

هزار و350 واحد تولیدی راکد تا پایان سال احیا می شوند
 اقتصاد/فرزانه غالمی  فردا روز حمایت از صنایع کوچک است؛ صنایعی 
که به دلیل مقاومت باال در برابر تحریم ها، جایگاهی ویژه در ادبیات حمایتی 

دولتمردان پیدا کرده است.
»اس ام ای«هــا یا همان صنایع کوچک و متوســط، بــار حدود 50 درصد از 
اشــتغال کشور و 65 درصد از اشــتغال بخش صنعت را به دوش می کشند، 
حال آنکه به دلیل نبود بازار بهینه مصرف در داخل کشور و حضور کم فروغ 
در بازارهای صادراتی، حدود 20 درصد از درآمد اقتصاد به جیب این بنگاه ها 
راه پیدا می کند و مشــکل بزرگشــان، همواره نبود نقدینگی و گردش مالی 

مستمر و کم دردسر است. 

30درصدواحدهاباظرفیتباالی70درصدکارمیکنند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشــته در نشستی خبری و در پاسخ 
به خبرنگار ما از احیای هزار و 350 واحد صنعتی راکد از مجموع ۹ هزار و ۸50 
واحد راکد تا پایان امســال خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون 200 واحد 

راکد احیا شده اند.
محسن صالحی نیا در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما، تعداد واحدهای صنعتی 
فعال را 43 هزار و 650 واحد اعالم و اضافه کرد: از این تعداد 40 درصد معادل 
)۱3 هــزار و ۸00 واحــد( تا 50 درصد ظرفیت، 30 درصــد )معادل ۱0 هزار 
واحد( با ظرفیت 50 تا ۷0 درصد و 30 درصد هم با ظرفیت ۷0 و باالی آن کار 
می کنند. بر اســاس اظهارات وی، ۸۱0 هزار نفر در واحدهای فعال و ۱۸0 هزار 

نفر در واحد های غیر فعال مشغول به کار هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی افزود: حدود هزار و 
۱00 شــهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که بر اساس آمار سال ۹۷، 
ســهمی 4 میلیارد دالری در صادرات داشته اند. به گفته وی برای ۷۷ شهرک و 

ناحیه صنعتی، برنامه توسعه ای دیده شده است.
صالحی نیا همچنین به ســرمایه گذاری خارجی بیش از 2 میلیارد دالری 2۱0 
سرمایه گذار در این واحدها اشاره کرد و گفت: در این بخش حدود ۱۷ هزار نفر 
به کار مشغول شده اند. همچنین 60 شرکت مدیریت صادرات برای حمایت از 

صادرات در قالب تشکل ها و 466 خوشه صنعتی ایجاد شده اند.
به گفته معاون وزیر صمت، خوشه های صنعتی ایجاد شده در ۹۷ طرح از قبیل 
زعفران، عســل، فرش و غیره فعالیت می کننــد، 40 طرح در حال اجرا و 500 

شهرک و 3۱0 ناحیه صنعتی نیز در حال بهره برداری است. 
این مقام مســئول در وزارت صمت همچنین از دو برابر شدن سرمایه صندوق 
ضمانت صنایع کوچک تا پایان نیمه اول امســال خبر داد و سرمایه فعلی این 

صندوق را ۱۱0 میلیارد تومان اعالم کرد.

حمایتازبخشخصوصی؛توفیقاجباریدولت
برنامه های حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط کشور در شرایطی اعالم 
می شود که فعاالن بخش خصوصی معتقدند حمایت از این صنایع در شرایط 

تحریم، توفیقی است اجباری برای دولتمردان.
چرا در شــرایط عادی، بخــش خصوصی واقعی با ســهمی 20 درصدی در 
اقتصاد، زیر سایه ســنگین سهم ۸0 درصدی اقتصاد دولتی، محو و نیازهای 
مالی، زیرساختی و حقوقی اش به فراموشی سپرده می شود و به محض پررنگ 
شدن تحریم ها و نیاز به دور زدن موانع، ادبیات دولت ها رنگ و بوی حمایت 

از »اس ام ای«ها می گیرد؟
بخش خصوصی، در بســیاری از اقتصادهای پیشــرفته، واحدهای کوچک و 
متوســط اقتصادی را اداره می کنند و در ایران هم این بنگاه ها در حوزه هایی 
مانند کفش، ســنگ های زینتی و ساختمان، کاشی، لوازم خانگی و چرم و... 
از ظرفیــت قابل توجهی برخوردارند، اما دولت هــا در زمان تحریم، به جای 
حمایت از این ظرفیت ها، صنایع پتروشــیمی و خودروسازی را که اتفاقاً در 
برابر تحریم آسیب پذیرترند، در صدر لیست حمایتی خود قرار می دهند؛ این 
بدان معنی اســت که تاکنون دولت ها تنها مسئول توزیع پول و رانت بوده اند 

و نه ارتقای بهره وری و افزایش رقابت بین بنگاه ها.

  اقتصاد/ زهرا طوسی  اندکی پس از نوسان های 
ارزی و تضعیــف چندصد درصــدی ارزش ریال، 
مسکن نخستین بازاری بود که تورم افسارگسیخته 
را آغــاز کرد؛ حاال در میانه مــرداد دیگر خبری از 
معامالت داغ مســکن نیست و در حالی که برخی 
کارشناسان، بازار را در آستانه رکودی تازه و برخی 
آن را کساد توصیف می کنند، ولی همگی کاهش 

قیمت ها در بازار را جدی می دانند.
جدیدترین آمار از وضعیت معامالت مسکن در تهران 
مربوط بــه ۱5 روز ابتدای مرداد ۱3۹۸ از افت 53 و 
۷۸ درصدی قراردادهای خرید و فروش به ترتیب در 

کل کشور و شهر تهران حکایت دارد.
دکتر مهدی ســلطان محمدی، کارشناس حوزه 
مســکن در گفت و گو با خبرنگار مــا می گوید: بر 
اســاس پارامترهایی که در حرکت بازار مشاهده 
می شود، شیب افزایش قیمت ها دیگر نمی توانست  
تداوم داشته باشد و خواه ناخواه باید در یک نقطه 

متوقف می شد.
به گفته وی، عوامل توقف قیمت از تیرماه آشکار و در 
مردادماه تشدید شده است و حجم معامالتی که در 
این ماه انجام گرفته، حکایت از این دارد که این روند 
خیلی جدی ادامه پیدا کند و باید انتظار داشته باشیم 
بازار برای ماه ها و حتی سال های آینده به سمت یک 

رکود عمیق برود.

کاهشقیمتدرکوتاهمدت
وی در پاســخ به اینکه آیا کاهش قیمت واحدهای 
مسکونی در ماه های آینده پایدار است، شیب قیمت ها 
به سوی ارزانی را در گرو تورم حاکم بر کشور می داند 

و توضیح می دهد: بازار دارد وارد دوره 
رکود می شــود. اگر تورم نداشتیم، 
می توانستیم با یک اطمینان نسبی 
بگوییم قیمت ها کاهش پیدا خواهد 
کرد، ولی در شــرایطی که وضعیت 
بازار تورمی است، این عامل موجب 
می شود دیگر عوامل رکودزای بازار 
مســکن نتوانند نقش خــود را در 
سقوط یا کاهش شدید قیمت ها به 
خوبی نشان دهند. هر چند با همین 
اوضاع این احتمال هست که قیمت ها 
برای یک مقطع کاهش پیدا کنند. 
حتی ممکن اســت حدود یک تا دو 
ماه شاهد منفی شدن نرخ ها باشیم، 

ولی در میان مدت و درازمدت بستگی تام به مسئله 
تورم دارد که متأسفانه چشم انداز خوبی هم در این 

مورد نداریم.
وی با اشــاره به اینکه در دوران رکود، شیب افزایش 
قیمت مســکن از تورم پایین تر است، بیان می کند: 

یعنی اگر تورم 50 درصد داشــته باشیم، ولو اینکه 
مســکن ۱0 تا 20 درصد هم رشــد داشــته باشد، 
مفهومش آن است که به طور نسبی، 40 درصد کاهش 
داشته ایم. ولی نمی توان با قطعیت گفت حتماً منفی 
می شود.  در مرحله اولیه رکود، 
بازارها دچار شوک می شوند و 
یک سری فروشــنده هایی که 
هراســان هســتند و نیاز مالی 
دارند ممکن است حاضر شوند 
واحد مسکونی خود را با قیمت 
پایین تری عرضه کنند، به این 
ترتیب فرصتی برای بخشــی 
از خریداران به وجود بیاورند تا 
بتوانند با قیمت مناسبی خانه 
مورد نظر خویش را خریداری 

کنند .
وی ادامه می دهد: یک سری 
فروشندگان نیز که از فروش 
اکراه داشــتند و به این امید بودند که قیمت ها باز 
هم افزایش پیدا کند، در این زمان ملک هایشان  را 
عرضه می کنند و به تبع آن، افزایش میزان عرضه 
فرصتی را برای خریداران فراهم می کند تا به قیمت 

و کیفیت بهتری برسند. 

چسبندگیقیمتهادربازارمسکن
ســلطان محمدی می گوید: 
کاهش  نیســت  مشــخص 
قیمت ها  تــا چه اندازه پایدار 
باشد و اینکه مثالً بتوان واحد 
متری ۱5 میلیــون را متری 

۱0میلیون خرید؛ چنین انتظاری هم نداریم، چون در 
بازار مسکن چسبندگی قیمت ها به شکل قوی تری 
نسبت به دیگر بازارها وجود دارد؛ به طوری که وقتی 
نرخ  افزایش می یابد به ســرعت خود را با آن منطبق 
می کند، ولی وقتی قیمت ها رو به کاهش می گذارد، 
به سختی پایین می آید، چون مالکان تمایل دارند این 
کاهش را موقتی تصور کنند. عرضه کنندگان معموالً 
در این مواقع باید مدتی را در بازار رقابتی بجنگند تا 

حاضر شوند قیمت خود را کاهش دهند. 

خروجسفتهبازانازبازارمسکن
مهدی غالمی، کارشناس بازار مسکن نیز در گفت و گو 
با خبرنگار مــا کاهش قیمت هر متــر مربع واحد 
مســکونی را  ناشــی از خروج افرادی می داند که به 
دنبال سود سرشار در این حوزه سرمایه گذاری کرده 
بودند. وی می گوید: این افراد پس از افزایش شــدید 
قیمتی کــه در ماه های اخیر اتفاق افتاد دیگر انتظار 

ندارند نرخ ها بتواند روند صعودی خود را ادامه دهد، 
به همین دلیــل این بازار را به مقصد بازارهای دیگر 

ترک کردند.
به گفته وی، این موضوع شــامل تمامی کسانی که 
در این حوزه سرمایه گذاری کردند، نمی شود، بلکه 
کسانی  را شامل می شود که عمدتاً نقش سفته بازی 
در حوزه مسکن دارند و دنبال سودهای کوتاه مدت 
هســتند. این افراد با ســپری شــدن دوران اوج با 
پیش بینی یک دوره رکود واحدهای خود را فروخته 
و از این بازار کوچ می کنند.عده ای نیز که سرمایه های 
کالن تری دارند، چون اجبار و جریمه ای برای خروج 
از این بازار بر آنان اعمال نمی شــود، می مانند تا در 

ناپایداری کاهش قیمت ها سهم داشته باشند. 
وی با اشــاره بــه اینکه بازار 
مسکن ریسک پایینی نسبت 
به دیگر بازارها دارد، افزود: اگر 
بخواهیم کاهش قیمت ها به 
صورت پایدار ادامه پیدا کند، 

باید اقداماتی انجام شــود که سوداگران دیگر به این 
بازار نیایند. باید قوانین محکمی در این خصوص وجود 
داشته باشد، مثالً قانون مالیات بر خانه های خالی و 
مالیات بر عایدی مســکن و سرمایه که نیاز است به 
صورت جدی بازنگری، مصوب و اجرا شود تا بخش 

مسکن از نوسان های شدید ناشی از فعالیت این افراد 
در امان بماند.

وی اقدامات دولت در تولید مســکن را تا وقتی این 
برنامه ها عملیاتی نشــود، در کاهش نرخ اخیر مؤثر 
نمی دانــد و می گوید: کاهش قیمتی که امروز اتفاق 
افتاده به خاطر خروج سفته بازان است. طرح مسکن 
کارمندان حدود هفت ســال طول می کشد تا اجرا 
شود، کاهش قیمت در این باب وقتی روی می دهد 
که مردم احساس کنند واحدها  به دست خودشان 
می رســد، نه اینکه انبوه ساز مالک واحدها شود و با 

قیمت روز هم واحدها را به مردم بدهد.

نقشمؤثردولتدرکاهشقیمتها
دکتر فاطمی عقدایی، رئیس 
اسبق مرکز تحقیقات مسکن 
وزارت راه و شهرســازی اما 
معتقد است: با توجه به اینکه 
قیمت ها در بازار مسکن به 

شــکل کاذب باال رفته بودنــد، انتظار می رفت در 
وضعیت رکودی که بر خرید وفروش حاکم شــده 
ارزش خانه ها پایین کشیده شود. وی توجه دولت 
به تأمین سرپناه برای اقشار کم درآمد را در کاهش 
بیشتر قیمت ها مؤثر دانسته، می افزاید: طرح هایی 
که دولت در حمایت از تولیدکنندگان مســکن و 
تثبیت قیمت مصالح ســاختمانی با روش تهاتر با 
ســازندگان در پیش گرفته و همین طور توجه به 
مسکن مهر و اهتمام بر پایان آن در کنار طرح های 
حمایتی مسکن به طور قطع می تواند چشم انداز 
کاهش قیمت ها و ثبات در بازار را تقویت کند، مگر 

اینکه این طرح ها در حد حرف باقی بمانند.

کاهش10تا30درصدیقیمتمسکن
دربیشترمناطقتهران

مصطفی قلی خســروی، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک اما  بازار مســکن را کساد توصیف می کند 
و معتقد اســت: رکود وجود ندارد، چرا که خرید 
و فروش می شود، اما افت قیمت هست و می توان 

گفت بازار در کسادی به سر می برد. 
وی علت این کســادی را رشــد افسارگسیخته 
بهای مســکن در ماه های گذشته می داند و آن 
را طبیعی قلمداد می کند. وی در پاســخ به این 
پرسش که آیا گزارش جدید نشان داده مناطق 
مختلف تهران کاهش قیمت داشــته اند، گفت: 
گزارش جدید مشــاوران امالک نشان می دهد 
به جز دو منطقه تهران، همه مناطق کاهشــی 
بوده انــد، به طوری که متوســط کاهش قیمت 

مسکن ۱0 تا 30 درصد بوده است. 

قانون مالیات بر 
خانه های خالی و 
مالیات بر عایدی 
مسکن و سرمایه نیاز 
است به صورت جدی 
بازنگری، مصوب و اجرا 
شود تا بخش مسکن از 
نوسان های شدید ناشی 
 از فعالیت سوداگران 
در امان بماند

بــــــــرش

 دفتر مشق 40 برگ، 4 هزار تومان      فارس: جلیل غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صحافان و لیتوگرافان در مورد دالیل گران شدن دفتر مشق، گفت: از آبان سال گذشته پیگیر تأمین کاغذ مدارس بوده ایم تا 
با رسیدن به فصل خرید نوشت افزار با مشکل کمبود و گرانی در این حوزه روبه رو نشویم. با اینکه چند تاجر برای تأمین نیاز کاغذ این بخش معرفی شده بود، اما با تغییر قوانین و حذف ارز دولتی از واردات کاغذ بخش 

دانش آموزی، عمالً توافقی که برای واردات کاغذ به نرخ ارز دولتی انجام شده بود، متوقف شد. در حال حاضر هر دفتر مشق 40 برگ با  حداقل قیمت 4 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد. 

گزارش

با خروج سفته بازان از بازار، روند کاهش قیمت مسکن ادامه خواهد داشت؟

سالهایدوراز»خانه«

شماره پرونده: 139804006091000218/1  شماره بايگانى پرونده: 9802195
شماره ابالغيه: 139805106091004323   تاريخ صدور: 1398/05/12

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9802195
ــماره ملى:  ــر تاريخ تولد: 1339/09/07 ش ــى نام پدر: على اصغ ــه خانم بتول نجاران طوس ــيله ب بدينوس
0933627858 شماره شناسنامه: 2935 و محمدجعفر خالقيان نام پدر: جواد تاريخ تولد: 1332/07/08 
شماره ملى: 0938422456 شماره شناسنامه: 1133 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 14023 
ــما  ــه 9802195 عليه ش ــهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس تنظيمى دفترخانه 210 مش
ــما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا  ــهد، آدرس ش صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش
ــيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ 545/809/139 ريال (پانصد و  بدينوس
ــى و نه ريال) تا تاريخ تقاضا ميباشد و خسارت تأخير  ــتصد و نه هزار و صد و س چهل و پنج ميليون و هش
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد  و س
ــر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتش ــناد رس اس
ــت ده روز از تاريخ  ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش ــده محس ش
ــدانگ پالك ثبتى  ــت از: شش ــالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس اب
بيست و سه هزار و چهارصد و هفتاد و يك فرعى از چهار اصلى بخش نه مشهد ميباشد، طبق مقررات از 
طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9806231 

م.الف 612
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006091000220/1  شماره بايگانى پرونده: 9802197
شماره ابالغيه: 139805106091004319   تاريخ صدور: 1398/05/12

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9802197
ــماره ملى:  ــر تاريخ تولد: 1339/09/07 ش ــى نام پدر: على اصغ ــه خانم بتول نجاران طوس ــيله ب بدينوس
ــن تاريخ تولد: 1365/06/25  ــنامه: 2935 و محمد بهرامى نام پدر: حس ــماره شناس 0933627858 ش
شماره ملى: 0945118163 شماره شناسنامه: 8753 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 14021 
ــه 9802197 عليه شما  ــهد ابالغ مى گردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس تنظيمى دفترخانه 210 مش
ــما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا  ــهد، آدرس ش صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش
بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ 652/459/846 ريال (ششصد و 
پنجاه و دو ميليون و چهارصد و پنجاه و نه هزار و هشتصد و چهل و شش ريال) تا تاريخ تقاضا ميباشد و 
خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه 
ــر و از زمان انتشار در روزنامه،  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتش ــناد رس اجراى مفاد اس
ــت ده  ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش ــده محس اجرائيه ابالغ ش
ــدانگ  ــت از: شش ــخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس روز از تاري
ــد،  ــهد ميباش ــه هزار و چهارصد و هفتاد و يك فرعى از چهار اصلى بخش نه مش ــت و س پالك ثبتى بيس
ــر نخواهد  ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتش طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس

شد. آ- 9806232 م.الف 613
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006091000221/1   شماره بايگانى پرونده: 9802198
شماره ابالغيه: 139805106091004321   تاريخ صدور: 1398/05/12

آگهى ابالغ اجراييه پرونده كالسه 9802198
ــماره ملى:  ــر تاريخ تولد: 1339/09/07 ش ــى نام پدر: على اصغ ــه خانم بتول نجاران طوس ــيله ب بدينوس
0933627858 شماره شناسنامه: 2935 و آسنا خالقيان نام پدر: محمدجعفر تاريخ تولد: 1357/11/01 
شماره ملى: 0943368898 شماره شناسنامه: 2323 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 14022 
ــه 9802198 عليه شما  ــهد ابالغ مى گردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس تنظيمى دفترخانه 210 مش
ــما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا  ــهد، آدرس ش صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش
بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ 647/593/707 ريال (ششصد و 
ــد و خسارت  ــه هزار و هفتصد و هفت ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش چهل و هفت ميليون و پانصد و نود و س
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى  تأخير و س
ــر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتش ــناد رس مفاد اس
ــت ده روز از  ــاده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش ــوب، در غير اين صورت طبق م ــده محس ابالغ ش
ــدانگ پالك  ــت از: شش ــخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس تاري
ــد، طبق  ــهد ميباش ــه هزار و چهارصد و هفتاد و يك فرعى از چهار اصلى بخش نه مش ــت و س ثبتى بيس
ــد.  ــر نخواهد ش ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتش مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس

آ- 9806234 م.الف 614
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــه فرم تعهد جهت دريافت  ــهاديه منضم ب ــتناد 2 برگ فرم استش نظر به اينكه آقاى غالمرضا عزيزى باس
ــند مالكيت ششدانگ اعيان  ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس س
ــهد كه متعلق  ــماره پالك 25248 فرعى از 1817 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش يك باب آپارتمان به ش
ــت. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت  ــد به علت سهل انگارى مفقود گرديده اس به نامبرده ميباش
ــعادتى ثبت و  ــين س ــت 411530 دفتر 2598 صفحه 273 بنام محمدحس ــماره ثب ــرده در ذيل ش نامب
ــند قطعى 35279 مورخ  ــپس برابر س ــت. س ــماره چاپى 864926 الف 91 صادر گرديده اس ــند به ش س
ــت. دفتر امالك بيش از  ــده اس ــهد بنام آقاى غالمرضا عزيزى منتقل ش 1392/08/15 دفترخانه 96 مش

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

خواهد شد. آ- 9806235 م.الف 615
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︮﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩ ︎︐︣و ﹁︣دوس ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶۵٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣۶٠٠٢٢٢٨٣
ــ﹞︀ره   ︫﹤ ︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹁︣دوس ﹁︣آور︋  ــ︣﹋️︎  ــ︡ : ١ -︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩٠٩٣٢٩۶۶٩۵٠︋﹥︨   ︫﹤ ﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٠٩٣٠١︋︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀ ︵︀﹜︉︋  ︔︊️ ٢۵۵٠٩ و︫ 
﹝﹞︡ ر︲︀ ا﹞︡ی ︠︣ازی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠۴۵٠۴۵٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و ︫ــ︣﹋️ ︑﹢︨ــ︺﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹇︐︭︀دی و ︻﹞︣ا﹡﹩ 
 ️﹝︨ ﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨۵٩٩۴٠٩۴٢︋   ︫﹤  ︋﹏﹚︖﹞ ︡﹝﹞ آ﹇︀ی ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ︀  ︋١۴٠٠۶۶٧٣٨٢۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ــ﹞︀ره ︔︊️ ۵۵٢٩ و︫   ︫﹤ ︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩︋  ا﹇﹙﹫﹛︠ 
︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و آ﹇︀ی ︧ــ﹫﹟ ﹡﹫﹉ ﹡︀د (︠︀رج از ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ﹝︡︣ه )︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٣٩۵٢٧١١١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︋︣ای ﹝︡ت 
٢ ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٢ - ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫︣﹋️ از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ︨﹀︐﹥ ︋︣وات ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ 
﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ا﹝︱︀ی ﹝︐︽﹫︣ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و در ︾﹫︀ب ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ،﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ و اوراق ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ﹡﹫︤ ︋︀ ا﹝︱︀ی
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹁︣دوس (۵۶١٢۵٨)

/ع
۹۸
۰۶
۲۶
۴

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︮﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩ ︎︐︣و ﹁︣دوس ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶۵٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣۶٠٠٢٢٢٨٣
︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹁︣دوس   ︎️﹋︣  ︫- ١ : ︡ ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ﹥ ا︨︐﹠︀د︮   ︋
﹁︣آور ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ٢۵۵٠٩ و︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٠٩٣٠١ ︋︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀ ︵︀﹜︉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩٠٩٣٢٩۶۶٩۵٠ و ︫ــ︣﹋️ ︑﹢︨ــ︺﹥                 
 ﹤  ︋﹏﹚︖﹞ ︡﹝﹞ ــ﹩ آ﹇︀ی﹎︡﹠︀﹝﹡ ︀ ﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶۶٧٣٨٢۶︋  ــ﹞︀ره ︔︊️ ۵۵٢٩ و︫   ︫﹤ ︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩︋  ︋﹫ــ﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ا﹇︐︭︀دی و ︻﹞︣ا﹡﹩ ا﹇﹙﹫﹛︠ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨۵٩٩۴٠٩۴٢ و آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀ ا﹞︡ی ︠︣ازی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠۴۵٠۴۵٣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︮﹙﹩ ︫ــ︣﹋️ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤  ︋️︡ا﹨ ︡﹝﹞ ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ︺﹠﹢ان︋  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٩۴١٩٨۶︋   ︫﹤ ︧︣وی︋  ︡﹡︡. ٢ - آ﹇︀ی ︗﹢اد︠  ︀ل ا﹡︐︀ب︫  ︋︣ای ﹝︡ت دو︨ 
٠٩٣٨٩١۵٩۵٩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٣ - ︎︦ از ﹇︣ا️ ﹎︤ارش ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧ــ︀ب 

︨﹢د و ز︀ن ︫︣﹋️ ﹝﹠︐﹛︀︨ ﹤︋ ﹩︀ی ١٣٩۵و١٣٩۶ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹁︣دوس (۵۶١٣٢٩)

/ع
۹۸
۰۶
۲۶
۵

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︀︨︍︀ ١۴١ ﹝︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٩٣ه٩٨ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋ S1482289317370 ﹩3401273 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︧﹟ ︨ــ﹙﹫﹞︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۶
۲۷
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ( ︨ــ﹠︡و﹁︀﹋︐﹢ر ﹁ــ︣وش ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ( ︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ 
B2000I ﹝︡ل  ﹡ــ﹢ع دو﹋︀︋﹫﹟ ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹝ــ︤دا ︑﹫︌ 
FE529706  ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩  ١٣٨٧ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
NAGBPX2PN12G02904 ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای –﹝︐︀﹜﹫ــ﹉  
︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ١۶۵ د ۴٨ ا︣ان ٩۴ ︋﹠︀م ﹡︀︮︣ ﹡︀دری ︎﹢ر 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۶
۲۷
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︑︣ا﹋︐﹢ر ﹁︣﹎﹢٢٨۵﹟︨ 
﹝ــ︡ل ١٣٧٨  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر LFW3155H و 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ TC79087 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︋︣وز 
زارع ﹋﹞︀﹜﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۶
۲۹
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎︣﹞  ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩  – ﹡﹢︋️ اول 
اداره كل ميراث فرهنگى ، صنايع دسـتى و گردشگرى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ا﹝﹢ر﹝︣﹝️ ، ︑︺﹞﹫︣ و﹡﹍︡اری ︑︀︨﹫︧︀ت        

︨︣ــ︐︀﹡︀ی ︑︀︋︺﹥ اداره ﹋﹏ ا︨ــ︐︀ن را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ﹇︀﹜︉ ︖﹛ ﹋︀ر ﹝︺﹫﹟   ︫﹩︣ا﹝﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ و آ︔︀ر ︑︀ر﹫ ــ︊︤ و︎  و ﹁︱︀ی︨ 
︋﹥ ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫︣ا︳ و دارای  ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ﹋︀راز وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀رو ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︀ ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ دارای 
 ﹅︣︵ ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋.︡︀﹝﹡ر︑︀︨﹫︧︀︑﹩ وا﹎︢ار﹢﹞︡اری و ︠︡﹝︀ت ﹁︱︀ی ︨︊︤ وا﹍﹡ ،﹩﹞﹢﹝︻ ︀ت﹞︡︠ ، ︡اری﹍﹡ ︀ی  ﹁︺︀﹜﹫️ ︑︺﹞﹫︣و﹨︡﹋
︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir   ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ١-︫︣ح ﹝︪﹞ ︭︣︐︭︀ت ﹋︀ر: ﹝︣﹝️ ، ︑︺﹞﹫︣و ﹡﹍︡اری ︑︀︨﹫︧︀ت 

و ﹁︱︀ی ︨︊︤ و ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ و آ︔︀ر ︑︀ر﹡︀︐︨︫︣ ﹩︀ی ︑︀︋︺﹥ اداره ﹋﹏ ا︨︐︀ن . 
. (١٣٩٩/٠۴/٣١ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۵/٠١ ) ﹩︧﹝︫ ﹏﹞︀﹋ ٢-﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه

٣-﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹋﹏ ︎﹫﹞︀ن : ٨۴/١٢٣/٧٣٩/۵٠٣  ر︀ل 
۴-﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ٣/۶۵٠/۴٧۴/٧٩١  ر︀ل 

.︫︡︀︋ ﹩﹞  ١٣٩٨/٠۵/٢۴ ﹤︊﹠︪︖﹠︎ ١٩:٠٠ ️︻︀︨ ️︀︽﹛ ﹩﹎درج او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞-۵
﹞-۶﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir  و ﹝﹢﹍︨︀︎ ﹏﹩ ︋﹥ ︨﹢ا﹐ت : ﹝︪︡، ︋﹢﹜﹢ار ︫﹫︡ ︮︀د﹇﹩، 

اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ،︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ ، ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٠۵١٣٧٢۶٩۵٠١ 
٧-﹝﹙️ و ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ﹏︀د﹨︀ : ︑︀ ︨︀︻️ ١٩:٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٠۵  در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د .

٨-︑︀ر ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀د﹨︀ : ︨︀︻️ ١٢:٠٠ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٠۶ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏.
﹥ ا﹝﹢ر  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡﹫︤ ︔︊️ ﹡︀م و ﹋ــ︡ ر﹨﹍﹫︣ی را︋  ــ︑   htt:iets.mporg.ir ️︀️ ︻﹠ــ﹢ان︎  ︀︧ــ️ در︨  ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹝︐﹆︀︲ــ﹩ ﹝﹩︋ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︣ارداد﹨︀ ارا﹇
﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت در︫︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ .

اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ، ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن  ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۶
۲۸
۹

︋︣گ ︨ــ︊︤ ﹡﹢ع ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎︣﹡︡ ︑﹫︌ 
︎ــ﹑ک ︑۴۶ــ︣ان- ﹝ــ︡ل ١٣٨٨ ︫ــ﹞︀ره    CDI125

︑﹠ــ﹥  ︫ــ﹞︀ره    ۵٢١٠٩٩٢٨ ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٨٢٧۶١
NB3***125P8894841 ﹡ــ︀م ﹝︀﹜ــ﹉ ذوا﹜﹀﹆︀ر دا﹨﹫﹛  

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

/ع
۹۸
۰۶
۲۹
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︠︀﹡ــ﹛ ︨ــ﹫︡ه ﹁︀︵﹞ــ﹥ ا︡﹝ــ︀ن ︧ــ﹫﹠﹩ دارای 
 ︡﹛﹢︐﹞ ︪︡﹞ ﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ١٧٠۵ ︮︀دره از︀﹠︨︀﹠︫
۶۴/٠۶/٠٧ ﹁︣ز﹡ــ︡ ︧ــ﹟ ا︸ــ︀ر ﹝ــ﹩ دارد ﹋ــ﹥ 
︀ــ︀ن ︑︭﹫ــ﹑ت ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  دا﹡︪ــ﹠︀﹝﹥︎ 
ــ﹥ ﹝﹢︗︉  ا︪ــ︀ن ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه ا︨ــ️. ﹜︢ا︋ 
ا﹟ آ﹎﹩ دا﹡︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︢﹋﹢ر ا︋︴︀ل ﹝﹩ ﹎︣دد. از 
 ﹅︣︵ ــ︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹝︡رک ﹁ــ﹢ق را از﹠︋︀
︎︧ــ️ ︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝︪ــ︡- ︎︣د︦ دا﹡︪ــ﹍︀ه 
﹁︣دو︨﹩- ﹝︣︡️ آ﹝﹢ز︫﹩- ا︑︀ق ٢٠٢ ار︨︀ل 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︀ن﹊﹞در ︮﹢رت ا ︀ و
︪︡﹞ ﹩︨آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو ️︣︡﹞

/ع
۹۸
۰۰
۱۳
۶

﹤﹞
︀﹠︪

دا﹡
ن 

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩(﹡﹢︋️ دوم)
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

استقبال کم کنکوری ها از پذیرش بدون آزمون      ایسنا: دکتر منصور غالمی، وزیر علوم در خصوص پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی از مهر امسال گفت: سال های گذشته نیز پذیرش بدون 
آزمون بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه ها برگزار می شد اما امسال نخستین سالی بود که توصیه کردیم داوطلبان از طریق سایت دانشگاه ها ثبت نام بدون آزمون کنند. به نظر می رسد چون این برنامه 

نخستین بار اجرا می شد و تجربه خوبی در این زمینه وجود نداشت تعداد زیادی از داوطلبان در این شیوه پذیرش ثبت نام نکردند.   

اطالعات 1.5 میلیون کاربر سایت دوست یابی هک شد
فارس: اطالعات یک سایت دوست یابی 
آمریکایی موسوم به تری فان هک شده و 
داده های بیش از 1.5 میلیون کاربر آن در 

فضای مجازی منتشر شده است.
به گزارش انگجت، اطالعات یک ســایت 
دوست یابی آمریکایی موسوم به تری فان 
هک شده و داده های بیش از 1.5 میلیون 

نفر کاربر آن در فضای مجازی منتشر شده است. از جمله اطالعات منتشر شده از این 
سایت در فضای مجازی می توان به موقعیت مکانی دقیق کاربران، عکس های خصوصی 
و برخی گرایش های شخصی اشاره کرد. نحوه کار این سایت دوست یابی بدین شیوه 
است که با وارد کردن موقعیت مکانی خود می توانید موقعیت مکانی کاربران دیگر آن 
را در نزدیکی خود مشــاهده کنید و حاال هکرها این اطالعات را در اینترنت منتشر 
کرده اند. اگرچه کاربران قادر به محدود کردن دامنه نمایش این اطالعات بوده اند، اما 
این محدودیت روی سرورهای تری فان قابل اجرا نبوده و از همین رو تمامی داده های 
یاد شده به دست هکرها افتاده است. با توجه به ماهیت کار سایت های دوست یابی، 
پیش بینی می شــود از اطالعات یاد شده برای باج گیری، تهدید مالی و سوءاستفاده 
عاطفی و احساســی از اعضای آن استفاده شود. اعضای این سایت محدود به آمریکا 

نبوده و میلیون ها نفر در سراسر جهان از آن استفاده می کنند.

هوش مصنوعی بهتر از پزشکان سرطان را تشخیص می دهد
مهر: محققان آمریکایی سیســتم هوش 
مصنوعی ابداع کرده اند که بهتر از پزشکان 
می تواند انواع مختلف ســرطان سینه را 

ردیابی کند و میان آن ها تمایز قائل شود.
بــه گزارش پــرس اسوسیشــن، هوش 
مصنوعــی این بار آسیب شناســان را به 
چالــش کشــیده و حتی بهتــر از آن ها 

می تواند برخی از انواع سرطان سینه را ردیابی و شناسایی کند.
محققان آمریکایی مشــغول آموزش ماشــین یادگیری هستند که بتواند با بررسی 
بیوپسی های مختلف، الگوهای پیچیده ای را شناسایی کند که انسان در ردیابی آن ها 
دچار چالش اســت. جوان المور، محقق ارشد این پژوهش و استاد دانشگاه کالیفرنیا 
می گوید: تصاویر پزشکی بیوپسی های سینه حاوی اطالعات پیچیده هستند و بررسی 

و تحلیل آن ها باید موضوعی انجام شود. 
تمایز میان انواع ســرطان سینه هرچند مهم اما بســیار چالش برانگیز است. در این 
پژوهش محققان تصاویر بیوپســی ۲۴۰ سینه را با انواع مختلف این سرطان مرتبط 

کردند و خوانش آن ها با تشخیص ۸۷ پزشک آسیب شناس مقایسه شد. 

آیفون تاشو 3 هزار و 500 دالر قیمت خواهد داشت
مهر: خبر تالش اپــل برای تولید آیفون 
تاشو مدتی است در فضای مجازی منتشر 
شده و اطالعات تازه حاکی است که قیمت 
این آیفون سرســام آور و برابر با 3 هزار و 
5۰۰ دالر خواهد بود. به نقل از آسین ایج، 
یافته های خبرنگاران شبکه سی ان بی سی 
نشان می دهد که گمانه زنی های قبلی در 

مورد قیمت هزار و 6۰۰ دالری آیفون تاشو درست نبوده و قیمت این گوشی هوشمند 
تا 3 هزار و 5۰۰ دالر هم خواهد رسید.

دلیل اصلی این افزایش قیمت بیشتر شدن هزینه های تولید نمایشگر تاشو برای آیفون 
جدید است که در محاســبات جدید این رقم 6۰۰ دالر بیشتر برآورد شده است. از 
سوی دیگر اپل قصد دارد از سخت افزارهای قدرتمندتری در آیفون تاشو استفاده کند 
و ممکن است بر ظرفیت رم و حافظه داخلی آن بیفزاید و همین مسئله قیمت تمام 

شده این گوشی هوشمند را بیشتر خواهد کرد.
 در حال حاضر تمرکز اصلی اپل متوجه تولید گوشی سازگار با شبکه های نسل پنجم 
تلفن همراه است. این شرکت از رقیبان خود در این زمینه عقب افتاده و انتظار می رود 
اپل نسل پنجم در سال ۲۰۲۰ عرضه شود. بر همین اساس پیش بینی می شود آیفون 

دارای نمایشگر تاشو نیز در سال ۲۰۲1 در دسترس عالقه مندان قرار بگیرد.
اپل مطابق معمول شایعات منتشر شده در این زمینه را رد یا تأیید نکرده است. 

جذب دانشجوی بین المللی کافی نیست!
وضعیت جذب دانشــجوی بین المللی در دانشــگاه های جمهوری اسالمی ایران در 
مقایسه با تعداد دانشگاه ها و دانشجویان شاغل به تحصیل بسیار اندک است. به طوری 
که دانشگاه ها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمارهای متفاوتی ارائه می دهند. بر 
پایه نظر طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی سهم پذیرش دانشجوی خارجی در 
دانشگاه های ایران نسبت به مهاجرت دانشجویان به خارج بسیار پایین است. به گفته 
وی اکنون در حالی که 3 میلیون و 6۰۰ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های کشور 

به تحصیل اشتغال دارند، تعداد دانشجوی خارجی تنها 39 هزار نفر است. 
پیش از این نیز معاون اســبق آموزشــی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد 
دانشــجویان خارجی در دانشگاه های ایران را 55هزار دانشجو از ۸5 کشور جهان 
گزارش کرده اســت. سهم وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی نیز از کل 

دانشجویان خارجی 3 هزار نفر است.
با این حال مجموع دانشــجویان خارجی به هر تعداد که آمار آن درســت باشد 
بخش عمده آن از کشورهای افغانســتان، عراق، سوریه و یمن است. بر اساس 
گزارش وزارت علوم بســیاری از این دانشجویان بورســیه هستند و در اقتصاد 

آموزش عالی کشور نقش ندارند.
شمار اندک دانشجوی خارجی در دانشگاه های کشور در شرایطی است که بر اساس 
اعالم یونســکو بیش از 5 میلیون دانشــجو در دوره های مختلف تحصیلی در خارج 
از کشــور محل تولد خود به تحصیل اشــتغال دارند. تخمین زده می شود که کل 
دانشجویان شــاغل به تحصیل در خارج از کشور های محل تولد خود تا پایان سال 

۲۰19 میالدی به 6 میلیون دانشجو افزایش یابد.
با در نظر گرفتن این آمارها، به این نکته توجه کنیم که تعداد دانشجویان بین المللی 
در دانشگاه های مختلف جهان در سال ۲۰1۲ تنها ۴ میلیون دانشجو بوده، اما با توجه 
به نرخ رشد سریع دانشجویان بین المللی، طبق مطالعات سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی اروپا، تخمین زده می شــود که شمار دانشجویان خارجی تا سال ۲۰۲5 در 

کشورهای مختلف به ۸ میلیون دانشجو برسد.
در حالی که در گذشــته جابه جایی دانشــجویان معموالً از شــرق به غرب صورت 
می گرفت، در دهه گذشته این روند به تدریج تغییر یافته و دانشجویان بیشتری برای 
ادامه تحصیل در کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، چین، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، 

استرالیا، زالندنو و روسیه از خود عالقه نشان می دهند.
با میلیون ها دانشجویی که در سراسر دنیا در مقاطع مختلف آموزشی درس می خوانند، 
ترکیه مانند بسیاری از کشور ها برای جذب دانشجویان خارجی بیشتر تالش می کند. 
به طوری که این کشــور 1۰ ســال پیش، برای افزایش درآمد های خود از آموزش 
عالی بین المللی تالش های جدی را آغاز کرد. در سال ۲۰1۰، ترکیه با حذف امتحان 
ورودی دانشــجویان خارجی در دانشگاه های خود، هر ســال به جذب دانشجویان 
خارجی بیشتری اقدام کرده است و بر اساس تازه ترین آمار سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی، سهم ترکیه از صنعت آموزش بین المللی در نتیجه تنظیم مقررات و تدوین 
آیین نامه های روشن، تشویق دولت و سرمایه گذاری آن در بخش آموزش، به بیش از 
یک درصد افزایش یافته است و اکنون 1۲1 هزار و ۲93 دانشجوی خارجی در 1۰9 
دانشــگاه و تعداد ۲۷ هزار و 5۷5 دانشــجوی خارجی در مؤسسه های آموزش عالی 

غیرانتفاعی )65 دانشگاه این کشور( به تحصیل اشتغال دارند.
به طور حتم عامل مهم در موفقیت ترکیه در جذب دانشجویان خارجی در این نکته 
نهفته است که دانشــگاه های ترکیه می کوشند در تراز دانشگاه های بین المللی قرار 
گیرند. دانشگاه های ایران نیز همین برنامه را دنبال می کنند، هر چند که اکنون تعدادی 
از دانشــگاه های جامع و اندکی از دانشگاه های جوان کشور در بین دانشگاه های برتر 
جهان حضور دارند و دولت برای قرار گرفتن پنج دانشگاه و پنج مرکز پژوهشی کشور 
در بین ۲۰۰ دانشگاه نخست نظام های رتبه بندی بین المللی از این مؤسسه ها حمایت 
می کند و تاکنون برای تقویت زیرساخت های این مؤسسه ها ۴۰۰ میلیون تومان- عالوه 
بر بودجه ای که دارند- پرداخت شده است، اما این دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بودجه 
مذکور را برای رسیدن به هدف کافی نمی دانند و این نشان می دهد ما برای رسیدن به 
هدف مورد نظر نیازمند تالش دانشمندان و حمایت های بیشتر از سوی دولت هستیم.

 جامعه/ اعظم طیرانی  چند سالی است که 
عده ای از رتبه سوم ایران در فرار مغزها صحبت 
می کنند و اعداد بزرگی مبنی بر اینکه بر اساس 
آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل، در بین ۷۲ 
کشور در حال توسعه در جهان، ایران رتبه سوم 
خود  جمعیت  به  توجه  با  را  نخبگان  مهاجرت 
داراست به این ادعا نسبت می دهند. در حالی که 
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد ملی نخبگان با انتقاد از آمارهای 
دروغ و بی پایه و اساسی که چند سالی است در 
محافل رسانه ای غرب شایع شده است، می گوید: 
ایران اکنون جزو کشورهای نخست در مهاجرت 
دانشجویان و نخبگان نیست، بسیاری از گمانه ها، 
آمارها و باورهای نادرست درباره مهاجرت نخبگان 
بازگشت  روند  و  شده  معکوس  دانشگاهیان  و 
در شرکت های  فعالیت  برای  به  کشور  نخبگان 
دانش بنیان و استارتاپی رشدی فزاینده یافته است. 

 فضای وهم آلود 
حسن ســاالریه، معاون آینده ســازان بنیاد ملی 
نخبگان در خصوص عواملی که موجب مهاجرت 
نخبگان به خارج از کشور می شود، می گوید: خروج 
استعدادهای برتر از کشور زیانی است که نمی توان 
هیچ مبلغی را به عنوان معادل آن در نظر گرفت، 
اما در سال های اخیر ما با یک فضای وهم آلود و تا 
حدی شایعه ای در خصوص مهاجرت استعدادهای 
برتر از ایران مواجه هســتیم؛ چرا که بســیاری از 
افراد و سایت های خبری بدون ارائه مرجع معتبر 
و مشــخص و بــدون انجام تحلیل هــای علمی 
آمارهایــی را درباره مهاجرت این افراد به خارج از 
کشور منتشر می کنند. گاه شایعاتی در خبرهای 
غیرمعتبر شنیده می شود که مثالً ساالنه بیش از 
1۸۰هزار نخبه، ایران را ترک می کنند! و مشخص 
نمی کنند منظور از نخبه کیست؟ آیا هر رفت و 
آمدی که در جامعه دانشگاهی به خارج از کشور 
صورت می گیرد، مصداق مهاجرت اســت؟ آیا هر 
دانش آموخته دانشگاهی یا هر فردی که به دلیل 
کار و یا تحصیل از کشور خارج می شود را باید نخبه 
دانســت؟ تعداد دانش آموختگان برتر دانشگاهی، 
تعــداد رتبه های برتر کنکور و برگزیدگان المپیاد 
در هر سال چه تعداد است که مثالً 1۸۰هزار نفر 

آن ها کشور را به قصد مهاجرت ترک 
می کنند؟! 

دکتر ســاالریه می افزاید: تازه ترین 
نشــان  بین المللی  گزارش  هــای 
می دهد که ایران نه تنها در ردیف 
کشورهای با نرخ مهاجرت باال قرار 
ندارد، بلکه تعــداد مهاجران ایرانی 
پایین تر از میانگین جهانی است. 
اما متأسفانه در این میان عده ای در 
رسانه ها و افکار عمومی مهاجرت 
پایین تر از آمار جهانی استعدادهای 
برتر ایرانی را طوری ترسیم کرده اند 
کــه ناامیدی در کشــور و جامعه 
شیوع پیدا کند و مردم تصور کنند 
که نخبگان، افراد بااستعداد و هر 
فرد ارزشمندی که می تواند به طور 
بالقوه کاری برای کشور انجام دهد 

از ایران مهاجرت می کند.

 منکر مهاجرت در برخی از رتبه ها نیستیم
وی ادامــه می دهد: ما منکر مهاجرت در برخی از 
رتبه های برتر کنکور و المپیادهای علمی نیستیم 

و می دانیــم تعــدادی از بهترین 
دانش آموختــگان ایرانــی بنا به 
دالیلی به ویژه تحصیل و تحقیق 
و در نهایــت اشــتغال از ایــران 
می روند. آمار خروج استعدادهای 
برتر دانشگاهی ایران در سال هایی 
که بنیاد ملی نخبگان تأســیس 
شــده- از حــدود 1۰ ســال 
گذشته تا پایان سال 9۷- برای 
رشــته های تحصیلی مختلف 
جمع آوری شده و مدام در حال 
رصد است، به عنوان نمونه در 
مورد جمعیت دانشگاهی شامل 
رتبه های برتر کنکور سراسری 
و برگزیدگان المپیادهای علمی 
دانش آمــوزی کــه جمعیتی 
حدود ۴۰ هزار نفر را در این 1۰ 
سال شــامل می شود، متوسط 
آمار خروج از کشور با هدف تحصیل حدود ۲5 تا 
3۰ درصد اســت که عددی حدود 1۰ تا 1۲ هزار 
نفر در طول 1۰ ســال می شود و این شامل همه 
رشته های تحصیلی است و البته نباید فراموش کرد 

که در برخی از رشته های دانشگاهی نیازمند این 
هستیم که استادان برای فرصت مطالعاتی و برخی 
از دانشجویان- استعدادهای برتر علمی- برای ادامه 
تحصیل و کسب تجربه از علم روز دنیا به کشورهای 
خارجی بروند و کمک کنیم آن ها پس از کســب 
علــم و تجربه مورد نظر به ایــران بازگردند تا آن 

رشته ها در دانشگاه های کشور تقویت شود.

 دالیل رانشی 
بــه گفته دکتــر ســاالریه، در مــورد مهاجرت 
اســتعدادهای برتر ما با یکسری دالیل رانشی یا 
دافعه و همچنین دالیل کششــی جذب کننده 
مواجه هســتیم که در مجموع دالیل دافعه ما، با 
دالیل جاذبه کشــورهای آمریکایی و اروپایی که 
موجب مهاجرت اســتعداد های برتر می شود، در 
برخی رشــته ها می تواند برابری  کند. اما با توجه 
به اینکه مهاجــرت اســتعدادهای برتر در همه 
کشورهای دنیا امری طبیعی است، باید پذیرفت 
برای تعــدادی از افــراد جاذبه های خاصی نظیر 
افزایش اثربخشی، مدرک معتبر علمی، بازار کار 
مناسب، گرنت های خوب پژوهشی، فناوری های 
نوین و تجربه زندگی در کشورهای متفاوت سبب 

می شود تمایل بیشــتری به خروج از کشور پیدا 
کنند. با این حال بر پایه آمار بانک جهانی در سال 
95، جمهوری اسالمی ایران جزو هیچ یک از 3۰ 
کشور نخست ارسال کننده مهاجر هم قرار ندارد 
و نرخ مهاجرت ایران نســبت به کل جمعیت به 
صورت تجمیعی 1/5 درصد اعالم شده، در صورتی  
که میانگین نرخ مهاجرت در جهان 3/۲ اســت 
یعنی تعداد مهاجرت نخبگان ایران کمتر از نصف 

میانگین جهانی است.

پررفت و آمدی نخبگان در همه کشورهای دنیا 
دکتر ســاالریه می افزاید: الگوی رفــت و آمد و 
جابه جایــی اســتعدادهای علمی برتــر در همه 
کشــورهای دنیا الگوی شــلوغی اســت و این 
جزو ویژگی های شــخصیتی این افراد است که 
می خواهند محیط های مختلف را تجربه کنند و 
در همه کشــورهای دنیا موضوعی طبیعی است. 
شرکت نخبگان در پژوهش های بین المللی، رفت 
و آمد در مجامع علمی ســایر کشورها، تحصیل 
در کشورهایی که به لحاظ علم و فناوری صاحب 
سبک و جایگاه معتبر هستند، شرکت در دوره ها 
فرصت مطالعاتی کوتاه مدت و گاه بلندمدت، کسب 
تجربه از الگوهای پژوهشی سایر کشورها و انتقال 
تجربه به داخل کشور، موضوعی است که می تواند 
در رشد و پیشرفت علمی کشور بسیار مفید باشد 
و ما باید بتوانیم به صورت کامالً هدفمند از این نوع 

فرصت ها به بهترین نحو استفاده کنیم. 

 برنامه ریزی برای مهاجرت معکوس
وی ادامه می دهد: مهاجرت اســتعداد های برتر، 
یــک پدیده اجتماعی در همه کشــورهای دنیا 
محسوب می شود و کشــوری موفق تر است که 
بتواند از این فرصت استفاده کرده و استعدادهای 
برتر بیشتری را جذب کند. ما در تالش هستیم 
مانند برخی کشــورها از جمله چین به ســمت 
مهاجــرت معکوس اســتعدادهای برتر حرکت 
کنیم و با ایجاد شرایط مناسب برای استعدادهای 
برتری که در کشــور مانده اند زمینه اثربخشی 
هرچه بیشــتر آن ها  در جامعــه را فراهم کنیم 
تا چراغ سبزی شــود برای افرادی که از کشور 

مهاجرت کرده اند و انگیزه بازگشت پیدا کنند. 

معاون بنیاد نخبگان در گفت وگو با »قدس« ادعای فرار فزاینده مغزها را تکذیب کرد

مهاجرت نخبگان ایرانی پایین تر از میانگین جهانی

ایران نه تنها در 
ردیف کشورهای با 

نرخ مهاجرت باال 
قرار ندارد، بلکه 

تعداد مهاجران ایرانی 
پایین تر از میانگین 

جهانی است
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خطاهای ثبت احوال سبب جو »ازدواج هراسی« شد
مهر: رســول صادقی، جمعیت شناس گفت: متأســفانه سازمان 
ثبت احوال، خطاهایی در شــاخص انتشار آمار داشت که یک جو 
»ازدواج هراســی« را منتشر کرد. یکی از این اشتباه ها، مطرح کردن 
شاخص طالق نسبت به 1۰۰ ازدواج بود یعنی هر سال به ازای هر 
1۰۰ ازدواج، میزان طالق ها اعالم می شــد این در حالی اســت که 
تمامی آن طالق ها، مربوط به ازدواج های انجام شده در آن سال نبود.

معلمان با چه انگیزه ای باید سر کالس بروند؟
فارس: قاسم احمدی الشــکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس گفت: آموزش و پرورش دنبال این نیست که پول 
و بودجه از سازمان بودجه بگیرد و نتیجه این می شود که اول مهر 
معلمی را سر کالس می فرســتیم که حقوق به او نمی دهیم، عید 
حقوق ندارند، ریزگردها که مدرسه را تعطیل کرد باز حقوق ندارند؛ با 

چه انگیزه و آرامشی باید سر کالس بروند؟ 

در حوزه پژوهش کاسبی راه افتاده است
فارس: رضا زنگنه، معاون پژوهشــی دانشگاه فنی و حرفه ای 
می گوید: متأســفانه در حوزه پژوهش کاســبی راه افتاده است 
بسیاری از شــرکت ها از افراد پول می گیرند و مقاله های آن ها 
را منتشر می کنند که به هیچ عنوان برای کشور نتایج مطلوبی 
ندارد. اکنون نزدیک به 9۰ درصد مقاله های علوم انسانی ما به 

خارج ارسال نمی شود.

سالی 60 تریلیون برای نظام آموزش عالی هزینه می شود!
فارس: محمد مهدی نژاد نوری، معاون پژوهشــی اســبق وزارت 
علوم می گوید: ســالی 6۰ تریلیون برای نظام آموزش عالی هزینه 
می شود اما باز ما با ناهنجاری اجتماعی روبه رو هستیم. سهم معاونت 
علمی ریاست جمهوری از پیشرفت علمی بسیار کم است اما اعالم 
می کنند9۰ هزار میلیارد در ســال 9۷ شرکت های دانش بنیان کار 

کردند که متأسفانه این گونه نیست.

اجازه نمی دهم اموال بیمه شدگان را از شستا جدا کنند
ایلنا: محمد رضوانی فر، مدیرعامل شستا می گوید: یک عده آمدند و 
گفتند چوب اسالم را به ما واگذار کنید! گویا می خواستند زمین ها، 
جنگل ها و چوب های آن را برای خود ببرند. استقبال نکردیم و با یک 
»نه« بدرقه شان کردیم. به جای این کار، چوب اسالم را به دل چوکا 
بردیم و آن ها را ادغام کردیم. تا هستم اجازه نمی دهم به شیوه های 

غیرقانونی اموال بیمه شدگان را از شستا جدا کنند. 

37 متولی گردشگری داریم
برنا: رحیم یعقوب زاده، رئیس مرکز گردشــگری علمی- فرهنگی 
دانشجویان ایران می گوید: بر اساس تحقیقات، 3۷ متولی در حوزه 
گردشــگری در کشــور وجود دارد اما متولیان و مدعیان در حوزه 
گردشــگری هم عمالً جز در حد ابالغ یک ســری بخش نامه ها و 
آیین نامه ها که معقوالنه نیســت در عمل اقدام مؤثری برای اینکه 

هزینه های سفر به اندازه ای معقوالنه باشد صورت نمی گیرد.

استرالیا چگونه میدان را ترک کرد؟
ایلنا: مســعود تجریشی، معاون ســازمان محیط  زیست گفت: ما 
تفاهم نامه ای با استرالیا برای ایجاد مرکزی تحقیقاتی داشتیم. دانشگاه 
ملبورن هم پروژه  ساخت زیردریایی با آمریکایی ها داشت. آمریکایی ها 
به دانشگاه فشار آوردند که ادامه قرارداد ساخت زیردریایی مشروط به 
قطع رابطه تان با ایران است. ناچار عذرخواهی کردند که تحت فشار 

آمریکا هستند و نمی توانند توافقشان را با ایران ادامه دهند.

نیسان و پراید رتبه نخست مردودی در معاینه فنی
فارس: به گفته سیدنواب حسینی منش، مدیرعامل ستاد مرکزی 
معاینه فنی خودروهــای تهران گفت: دو خودرو نیســان و پراید 
بیشترین آمار مردودی را در آزمون های مراکز معاینه فنی از آن خود 
کرده و رتبه نخست را به دست آورده اند. پراید خودروی پرتیراژ تولید 
داخلی، رتبه  نخست را در مردودی از انحراف فرمان که نشان دهنده  

جلوبندی ضعیف خودرو است به خود اختصاص داده است.

فکر برگزاری رالی در جنگل های هیرکانی از کجا آمده؟!
خانه ملت: طیبه سیاوشی شاه عنایتی، عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس گفــت: نمی دانم فکر غلط برگــزاری رالی در جنگل های 
هیرکانی از کجا آمده است، ورود آفرود ها به مناطق سبز جنگلی هم 
به لحاظ ظاهری و هم آلودگی های محیطی، تخریب محیط زیست را 
به همراه دارد، بنابراین معتقدم کانون جهانگردی و اتومبیل رانی برای 

برگزاری چنین مسابقه ای توجیه نبوده است.

خانه و خانواده

رئیس سازمان امور اجتماعی:
 شتاب طالق 

در کشور کاسته شد
 فارس  رئیس ســازمان امور اجتماعی کشور 
با اشاره به شروع موج طالق در سال های میانه 
دهه۷۰ و رشــد آن در دو دهــه اخیر گفت: تا 
ســال 95 شاهد رشــد میزان طالق در کشور 
بودیم اما در دو تا ســه ســال گذشته به دلیل 
مداخالت مثبت از شتاب طالق در کشور کاسته 

شده است.
تقی رستم وندی با اشــاره به اینکه در دو سال 
اخیر هر ساله حدود 9درصد از میزان ازدواج های 
کشور کاسته شده است، پیشنهاد داد: برای حل 
مشکل ازدواج کشور هر سال یک هزار ازدواج به 

تعداد  ازدواج های هر استان افزوده شود.
وی بــه ادعای برخی که می گویند به ســبب 
طالق در آســتانه اضمحالل خانواده هستیم، 
گفت: آمارها نشــان می دهد که چنین چیزی 
صحت ندارد. داده ها نشان می دهد که خانواده 
در جامعه ایرانی پایدار است اما باید برای حفظ 

این پایداری هوشیار باشیم.

 آموزش

یک مدیر آموزش و پرورش بیان کرد
 کنترل دانش آموزان

 برای ورود به رشته تجربی 
 ایســنا  مدیرکل دفتر آموزش های کاردانش 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قبول ندارم 
در نظام آموزشــی مهارتی ناکام هستیم، گفت: 
نظام های آموزشــی مهارتی در دنیا، تقاضامحور 
است. مصطفی آذرکیش با اشاره به تحصیل 91۰ 
هزار هنرجو در هنرســتان ها گفت: بیش از ۲۸۰ 
هزار خروجی دیپلم داریم که باید مشــوق هایی 
برای به کارگیری شان داشته باشیم. ۲۸/۴۲ درصد 
دانش آموز رشته تجربی داریم، چطور بیش از 6۰ 
درصد داوطلبان کنکور رشته تجربی اند؟ یک علت 
سیگنال هایی است که برای اشتغال در رشته های 
پزشکی می رسد، البته آموزش و پرورش در حال 
کنترل ورود دانش آموزان به رشــته تجربی است. 
مؤلفه های تأثیرگذار دیگری داریم. به عنوان مثال 

غول کنکور یکی از مشکالت بزرگ ماست.
وی افزود: اگر از ســوی بــازار کار به ما اعالم نیاز 
شود ما آماده تربیت نیرو هستیم اما باید با تعهد به 

کارگیری توأمان باشد. 

  بهداشت و درمان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان بیان کرد
 ورود نهادهای امنیتی 

به موضوع فساد در حوزه دارو 
حیدرعلی عابدی، عضو کمیســیون   ایســنا 
بهداشــت و درمان مجلس گفت: ســازمان های 
حقوقی و نهادهای امنیتی به موضوع فســاد در 
حــوزه دارو ورود کرده اند. وی افــزود: به تازگی 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس جلسه ای 
برای پاســخگویی به پرسش ها و مشخص شدن 
ابعاد فســاد برگزار کرد، بر پایــه توضیحات داده 
شــده وزارت بهداشــت می داند ارزهای دولتی 
گرفته شده کجا رفته است منتها منتظرند موضوع 
توسط مراجع حقوقی اعالم شود چون نمی توانند 
اســامی را از نظر حقوقی اعالم کنند. وی گفت: 
چهار شــرکت دارویی ارز و پول گرفته ولی دارو 
و تجهیزات وارد نکرده انــد بنابراین این ابهام که 
پول گم شده و دولت نمی تواند پیدا کند، درست 
نیست، در حال حاضر نیز سازمان های حقوقی و 
نهادهای امنیتی ورود پیدا کرده و مشغول پیگیری 
مسئله هستند، بدون شک کسانی که به بیت المال 

خیانت کرده اند رها نمی شوند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: 
آهنگ رشد مواد مخدر در 

دانش آموزان کنترل شده است
 ایرنــا  دبیر کل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر 
گفت: ۲/1درصد دانش آموزان مواد مخدر مصرف 
می کنند که البته این روند متوقف و آهنگ رشد 

آن کنترل شده است.
اســکندر مؤمنی اظهــار کرد: از روند افزایشــی 
شــیوع مواد مخدر در مدرســه جلوگیری شد. 
اصرار همســاالن در این زمینه بسیار مورد توجه 
بود، برخی نیز تصور می کردند با چند بار مصرف 
معتاد نمی شوند، اما مصرف مواد مسیری است که 

بازگشت از آن به زندگی طبیعی دشوار است.
مؤمنی خاطرنشان کرد: اعتیادآوری مواد مخدری 
مانند گل هفت برابر ماده مخدر حشــیش است. 
سوداگران مرگ مواد مخدر را با شیوه و بسته بندی 

جدید ارائه می دهند.
وی همچنین تأکید کرد: دانش آموزان باید قدرت 
نه گفتن را یــاد بگیرند و اعتماد به  نفس خود را 
افزایش دهند تا بتوانند با نه گفتن محکم در مقابل 

مصرف مواد مخدر ایستادگی کنند.

حمل و نقل

وزیر راه در گفت وگو با قدس آنالین:
بخشی از آزادراه حرم تا حرم تا 

پایان دولت به بهره برداری می رسد
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
درباره آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 
آزادراه حــرم تا حرم و رفع مشــکالت مالی و 
تملکی این پروژه اظهار داشت: آزادراه حرم تا 
حرم  پروژه ای است که ظرفیت  بسیار بزرگی 
برای کشــور ایجاد می کند. بخش هایی از این 
پروژه به موانعی خورده بود که فقط بحث مالی 
نبود و تملک اراضی در مسیر به ویژه در منطقه 
گرمسار با مشکالتی مواجه شده بود که هنوز 

هم در برخی از موارد وجود دارد.
وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: اکنون 
روند کار خوب اســت و این پروژه پیشرفت 

مناسبی دارد .
اسالمی افزود: ان شــاءاهلل یکی از طرح های 
عمرانی که اگر مشــکل و خللی پیش نیاید 
می توانیــم تا پایان دولــت دوازدهم به ثمر 
برســانیم بخش مهمی از پروژه آزادراه حرم 

تا حرم است.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر جعفر مهراد/ بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
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روزنامـه صبـح ایـران

ذکر، عنصر اصلی تربیت و اعتالی فرد و جامعه است     در حج، اکسیر ذکر و عبودیت که عنصر اصلی در تربیت، پیشرفت و اعتالی فرد و جامعه است، در کنار اجتماع و اتحاد که نماد امت واحده است 
و همراه با حرکت بر گرد مرکز واحد و در مسیری با هدف مشترک که رمز تالش و تحرک امت بر پایه ی توحید است و با یکسانی آحاد حج گزار و نبود تمایز که نشانه ی برداشتن تبعیض ها و همگانی کردن فرصت ها 

است، مجموعه ای از پایه های اصلی جامعه ی اسالمی را در نمایی کوچک نشان می دهد. 

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

در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  معارف    
از  برائت  الحرام،  بیت اهلل  زائران  به  پیامی 
مستکبران و در رأس آن آمریکا را به  معنی 
برائت از مظلوم کشی و جنگ افروزی، محکوم 
کردن کانون های تروریسم از قبیل داعش 
اسالمی  امت  نهیب  آمریکایی،  بلک واتر  و 
و  صهیونیست  کودک کش  رژیم  سر  بر 
پشتیبانان و کمک کنندگان آن و محکومیت 
در  و دستیارانش  آمریکا  جنگ افروزی های 
منطقه حساس غرب آسیا و شمال آفریقا 
قرار داشتن مسئله  بر  تأکید  با  و  دانستند 
سیاسی  مسائل  همه  رأس  در  فلسطین 
مسلمانان، خاطرنشان کردند: ترفند معامله  
قرن که به وسیله آمریکای ظالم و همراهان 
خائن آن زمینه سازی می شود، جنایتی در 

حق جامعه  بشری است.
فعال  به حضور  را  همگان 
مکر  این  شکست  برای 
و  فرامی خوانیم  دشمن 
به حول و قوه  الهی آن را 
دیگر  ترفندهای  همه  و 
برابر  در  را  استکبار  جبهه  
جبهه   ایمان  و  همت 
مقاومت محکوم به شکست 

می دانیم.
متن پیــام رهبر انقالب اســالمی که صبح 
روز گذشته حجت االسالم والمسلمین نواب 
)نماینــده ولی فقیه در امور حــج و زیارت و 
سرپرســت حجاج ایرانی( آن را در صحرای 
عرفــات قرائت کرد، به این شــرح اســت:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
والحمــدهلل رّب العالمیــن و صلّی اهلل علی 
رسوله الکریم االمین، محّمد خاتم الّنبّیین، 
و علــی آله المطّهرین ســّیما بقّیه اهلل فی 
االرضیــن، و علی اصحابه المنتجبین و من 

تبعهم باحسان الی یوم الّدین.
موســم حج در هر ســال، میعــاد رحمت 
پروردگار بر امت اســالمی اســت. فراخوان 
قرآنــِی »َو اَذِّن فِی الّنــاِس بِالَحج«، دعوت 
همگان در طول تاریخ بر ســر این سفره ی 
رحمت اســت تا هم دل و جان خداجوی و 
هم نگاه و اندیشــه ی خردورز آنان از برکات 

آن بهره منــد گردد و هر ســال درس ها و 
آموخته های حج، به وســیله ی جماعاتی از 

مردم به سراسر جهان اسالم برسد.

 اجتماع و اتحاد نماد امت واحده است
 در حج، اکســیر ذکر و عبودیت که عنصر 
اصلی در تربیت، پیشــرفت و اعتالی فرد و 
جامعه است، در کنار اجتماع و اتحاد که نماد 
امت واحده اســت و همراه با حرکت بر گرد 
مرکز واحد و در مســیری با هدف مشترک 
کــه رمز تــالش و تحرک امت بــر پایه ی 
توحید است و با یکســانی آحاد حج گزار و 
نبود تمایز که نشانه ی برداشتن تبعیض ها و 
همگانی کردن فرصت ها است، مجموعه ای از 
پایه های اصلی جامعه ی اسالمی را در نمایی 
کوچک نشــان می دهد. هر یک از احرام و 
طواف و ســعی و وقــوف و رمی و حرکت و 
سکون در اعمال حج، یک اشاره ی نمادین به 
بخشی از بدنه ی تصویری است که اسالم از 
اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است. تبادل 
دانســته ها و داشته ها میان مردم کشورها 
و مناطــق دور از هــم، تعمیم آگاهی ها و 
تجربه ها، خبرگیری از وضع و حال یکدیگر، 
زدودن بدفهمی ها، نزدیک کردن دل ها و 
انباشــتن توان ها برای مقابله با دشمنان 
مشترک، دســتاورد حیاتی و بسی بزرگ 
حج اســت که با صدها گردهمایی مرسوم 
و معمول نمی توان آن را به دســت آورد.

آیین برائت که به معنــی بیزاری از همه ی 
بی رحمی ها، ســتم ها، زشتی ها و فسادهای 
طواغیت هر زمــان و ایســتادگی در برابر 
زورگویی و باج گیری مســتکبران دوران ها 
اســت، یکی از برکات بزرگ حج و فرصتی 
برای ملت های مظلوم مسلمان است. امروز 
برائت از جبهه ی شــرک و کفر مستکبران 
و در رأس آن آمریــکا، به  معنــی برائت از 
مظلوم کشی و جنگ افروزی است؛ به  معنی 
محکوم کردن کانون های تروریسم از قبیل 
داعش و بلک واتر آمریکایی است؛ به  معنی 
نهیب امت اسالمی بر سر رژیم کودک کش 
صهیونیست و پشتیبانان و کمک کنندگان آن 
است؛ به  معنی محکومیت جنگ افروزی های 
آمریکا و دســتیارانش در منطقه ی حساس 
غرب آسیا و شــمال آفریقا است که رنج و 
مرارت ملت هــا را به نهایت رســانده و هر 
روزه مصیبت های ســنگینی بــر آنان وارد 
کرده است؛ به معنی بیزاری از نژادپرستی و 
تبعیض بر اساس جغرافیا، نژاد و رنگ پوست 
است؛ به  معنی بیزاری از رفتار استکباری و 
خباثت آمیز قدرت های متجاوز و فتنه انگیز در 
برابر رفتار شرافتمندانه و نجیبانه و عادالنه ای 
است که اسالم، همه را به آن دعوت می کند.

 این ها اندکی از برکات حج ابراهیمی است 
که اسالم ناب، ما را به آن فراخوانده است؛ و 
این، نماد مجسِم بخش مهمی از آرمان های 
جامعه ی اســالمی اســت که هر ســال به 

وسیله ی آحاد مردم مسلمان، به کارگردانی 
حج، نمایشــی عظیــم و پُرمضمون پدید 
می آورد و با زبانی گویا، همه را به تالش برای 

ایجاد چنین جامعه ای فرامی خواند.
 نخبگان جهان اســالم که جمعی از آنان از 
کشورهای مختلف هم  اکنون در مراسم حج 
حضور دارند، وظیفه ای سنگین و خطیر بر 
دوش می کشند. این درس ها باید به همت 
و ابتکار آنــان به مجموعه ی ملت ها و افکار 
عمومی منتقل شــود و داد و ستد معنوی 
اندیشــه ها، انگیزه ها، تجربه هــا و آگاهی ها 

به دست آن ها تحقق یابد.

 مسئله  فلسطین رأس 
همه مسائل سیاسی مسلمانان است

امروز یکی از مهم ترین مسائل جهان اسالم، 
مسئله ی فلسطین است که در رأس همه ی 
مسائل سیاسی مسلمانان با هر مذهب، نژاد 
و زبان قــرار دارد. بزرگ ترین ظلم قرن های 
اخیر در فلســطین اتفاق افتاده اســت. در 
این ماجــرای دردآور، همه چیِز یک ملت-
ســرزمینش، خانه و مزرعه و دارایی هایش، 
حرمت و هویتش- مصادره شده است. این 
ملت به توفیق الهی شکســت را نپذیرفته و 
از پا ننشســته و امروز از دیروز پُرشــورتر و 
شجاعانه تر در میدان است؛ ولی نتیجه ی کار 
نیازمند کمک  همه  ی مسلمانان است. ترفند 
معامله ی قرن که به  وسیله ی آمریکای ظالم 
و همراهان خائنش زمینه ســازی می شود، 
جنایتی در حق جامعه ی بشــری و نه  فقط 
ملت فلسطین است. ما همگان را به حضور 
فعال برای شکســت این کید و مکر دشمن 
فرامی خوانیــم و به حول و قوه ی الهی آن را 
و همه ی ترفندهای دیگر جبهه ی استکبار 
را در برابــر همت و ایمان جبهه ی مقاومت، 

محکوم به شکست می دانیم.
قال اهلل العزیز: اَم یُریدوَن َکیًدا َفالَّذیَن َکَفروا 
ُهُم الَمکیــدون. صــدق اهلل العلی العظیم. 
توفیــق، رحمت، عافیــت و قبولی طاعات 
را بــرای همه ی حّجاج محتــرم از خداوند 

مسئلت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای- ۱۴مردادماه۱۳۹۸     

رهبر معظم انقالب:

آیین برائت، بیزاری از مظلوم کشی و تروریسم است

نقش فلسطین 
در پررنگ کردن وجهه سیاسی حج

حج مسئله ای است که از ابتدا مورد توجه همه مسلمانان بوده و حضور اقوام 
و نژادهای مختلف کشــورهای اسالمی در کنگره عظیم حج، مؤید آن است. 
جمعی که معادل آن را در هیچ کنفرانس و هم اندیشی نمی توانیم ببینیم. در 
فضای فلسفه حج آنچه توســط مالصدرا در حکمت متعالیه مطرح می شود، 
توجه به انسجام و همبستگی همین جمع است. یعنی توقعی که از این گونه 
مناســک می رود این است که بتواند به همبستگی بین مسلمانان کمک کند. 
انتظار از برگزاری این مناســک ایجاد انس و الفت و محبت بین مســلمین و 

افزایش همبستگی میان آنان است. 
ظرفیتی که اگر به درســتی استفاده شود می تواند مسائل جهان اسالم را حل 
کند. حضور مســلمانان از تمامی کشورهای اســالمی و همبستگی به وجود 
آمده در آن، نکته ای اســت که بانیان مراســم برگزاری حج سال هاســت به 
آن  توجهــی ندارند. بیــش از 2 میلیون نفر در حج حضــور دارند ولی هیچ 
بهره برداری سیاســی و اجتماعی صورت نمی گیرد و به جای آن بر اختالف ها 

تأکید می شود که جای تعجب دارد.
شــاید مهم ترین مســئله ای که امروز جهان اســالم در کنار مســائلی چون 
تروریســم و افراطی گری با آن مواجه است، مســئله فلسطین است. مسئله 
افراطی گری و تروریسم مشکل بخشی از جهان اسالم و خاورمیانه است و در 
همه کشــورها وجود ندارد ولی فلسطین به عنوان قبله اول مسلمین می تواند 
توجه جهان اســالم را به خود جلب کند و به مســئله مورد تفاهم کشورهای 
اسالمی تبدیل شــود. فلسطین و کارکرد سیاسی آن در پررنگ کردن وجهه 
سیاســی مناسک حج، از موضوعات مهم و اولویت دار جهان اسالم است که با 
وجود گذشــت بیش از 60 ســال از آن، هنوز حل و فصل نشده است. تأکید 
روی این مســئله در حج می تواند به سیاســتمداران و دولتمردان کشورهای 
اســالمی یادآوری کند تا این مســئله را به نقطه قابل حلی برســانند و روی 

کلیدی ترین مسئله جهان اسالم تفاهم کنند.
 این نقطه مشترک می تواند موجب همبستگی و انسجام بین مسلمانان شود 
تا به ســمت حل و فصل آن حرکت کنند و این نکته ای مهم در فضایی است 

که در آن زیست می کنیم. 
بحث معامله قرن همان گونه که در پیام رهبر معظم انقالب به آن اشاره شده 
در واقع مصادره هویت فلسطینی هاســت؛ چرا که به حضور مردم فلســطین 
و هویت فلســطینی برای حل این مســئله توجه نشده است. عده ای خارج از 
جهان اسالم می نشینند و می خواهند این مسئله را حل کنند. اگر همه این ها 
کشورهای اسالمی بودند و با حضور ملت فلسطین می خواستند این مسئله را 
حل کنند، قابل قبول بود ولی عده ای که ارتباطات مرموز، پنهان و محرمانه ای 
با رژیم صهیونیستی داشته و تحت فشار آمریکا هستند می خواهند آن را حل 

کنند که نتیجه آن از قبل مشخص است.
حضور خود مردم فلســطین نکته ای اســت که باید به آن توجه کرد. هویت 
فلسطینیان با تعمد و توجه سیاسی مورد غفلت قرار گرفته است. آمریکایی ها 
که پشــت صحنه این معامله هستند بیشــترین تالش را دارند تا این هویت 

نادیده گرفته شود. 
جمهوری اسالمی ایران و مردم فلســطین می گویند که مردم باید خودشان 
در حل و فصل این موضوع حضور داشــته باشــند و به همین دلیل نیز تمام 

جریان های فلسطینی بحث معامله قرن را رد کردند.
تعریــف رهبری از نقش نخبگان در این مورد، جنبه آگاهی بخشــی و تبیین 
نظری دارد. در بخشــی از این نقش، ارائــه راه حل هایی که می تواند به حل 
مســائل عمده جهان اســالم کمک کند، نقش پررنگی دارد. بنابراین اولویت 
بــرای نخبگان تبیین این مســائل و از طرفی دیگر اولویت و اهمیت دادن به 
این مســائل است. اولویت بخشی به مســائل جهان اسالم و گفت وگو در این 
مورد مهم ترین رسالت نخبگان است. البته باید پشتیبانی عملیاتی از نظریات 
نخبــگان به وجود بیاید؛ چرا که عدم توجه به نخبگان می تواند بر اقبال آن ها 

در مسائل جهان اسالم تأثیر منفی بگذارد.

خاطره  شنیده  نشده ای از رهبر انقالب 
 eحضرت امام خمینی 

 از چه زمانی به حجاج 
پیام می دادند؟ 

معارف: صفحه اینســتاگرام رسمی رهبر 
معظم انقالب خاطره ای را از زبان ایشــان 
درباره تاریخ پیام دادن امام خمینی)ره( به 
حجاج بیت اهلل الحرام منتشــر کرد که در 
ادامه آن را می خوانید: من یادم اســت که 
ایشــان از قبل هم- یعنی سال ۱۳۴۱- به 
حجاج پیام می دادنــد. بعد از آن مبارزات 
اولیه ی مربــوط به انجمن هــای ایالتی و 
والیتــی و بعد از آنکه دولــت انجمن ها را 

قبول کرد، فاصله ای شد.
در این فاصله که بین زمستان تا فروردین 
بود، حادثه ی مدرســه ی فیضیه واقع شد، 
که فاصله ی تلخی بود؛ تحرک بود و تالش 
بود و خطر، و ما نمی دانســتیم که چه کار 

می خواهد بشود. 
من یادم است که یک شب به همراه مرحوم 
آقای شــیخ علــی حیــدری نهاوندی- از 
شهدای حزب جمهوری اسالمی- و دو نفر 
دیگر خدمت امام رفتیم، تا پیشنهادهایی 
که راجع به حج به ذهنمان می رســید، با 

ایشان در میان بگذاریم.
یکی از پیشــنهادهای ما ایــن بود که به 
مناسبت موسم حج، خوب است پیامی از 
جانب ایشان صادر شود؛ اما ایشان گفتند 

که من نوشته ام! 
معلوم شــد که ایشــان برای حج اعالمیه 
نوشــته اند و فرســتاده اند. یعنی در سال 
۱۳۴۱ که هنــوز اول مبارزات بود و هیچ 
خبری نبود، ایشان آن مواقع اساسی دین 
را شناخته بودند و به آن اهمیت می دادند. 

1370/04/23

ترفند معامله  
قرن که به وسیله 
آمریکای ظالم و 
همراهان خائن آن 
زمینه سازی می شود، 
جنایتی در حق 
جامعه  بشری است

بــــــــرش

annotation@qudsonline.irمعارف  زیارت

یادداشت روز

 دکتر شریف لک زایی

حاشیه

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306010001265-1398/04/31 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى خراسانى قوچان عتيق فرزند حبيب اهللا بشماره شناسنامه 
ــاختمان به مساحت 51,42مترمربع در قسمتى از پالك  ــدانگ يك باب س 2346 صادره از قوچان در شش
ــع در  اراضى كالته منصور خان  خريدارى از مالك  ــى از 170 اصلى بخش دوقوچان  واق ــماره 102 فرع ش
رسمى آقاى غالمرضا عطرى  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 
ــليم و پس از اخذ رسيد،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس توانند از تاريخ انتش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 

1398114406010000077  آ-9805494
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/5

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/5/20
عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره139860306010001270-1398/04/31هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه 
ــليمانى فرزند خان محمد بشماره شناسنامه 3241 صادره از فاروج  بالمعارض متقاضى آقاى على محمد س
ــاحت 102,36 مترمربع در قسمتى از پالك 172 اصلى بخش  ــاختمان  به مس ــدانگ يك باب  س در  شش
ــت.لذا به  ــكوه صارمى  محرز گرديده اس دو قوچان  واقع دراراضى نظرآباد از محل مالكيت  آقاى عبداله ش
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1397114406010000389  آ-9805495

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/5
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/5/20

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003141 – 1398/04/22 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 49 كد ملى 0749371412  ــنامه ش ــكيبا به شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد كاظم ش
ــكونى به مساحت 100 متر مربع پالك شماره  ــدانگ يكباب منزل مس صادره تايباد فرزند غالمرضا در شش
4427 فرعى مجزا شده از 765و 1038 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه 
ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت رسمى و مشاعى محمدكاظم شكيبا (متقاضى) و قسمتى از پالك 
ــود در  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از 
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805378
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/20

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

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015003123- 1398/4/20 هي ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــنامه شماره كدملى 0740086383 صادره تايباد  ــف قادرى به شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يوس
فرزند غالم رسول در ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 114,39 مترمربع پالك شماره 608 فرعى از 250 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى  ــان رضوى بخش 14 مش اصلى واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــول قادرى و قسمتى از پالك محرز گرديده اس ــاعى غالمرس ومش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراصى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت الفضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9805512
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/20

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308001001965-1398/04/31 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــى فرزند ابوتراب   ــادات سادس ــاره س حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم س
بشماره شناسنامه 952 صادره از بيرجند و شماره ملى0651747287 نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
ــاحت 2304 متر مربع از پالك 1و2و3و4 فرعى از 664 ـ اصلى و پالك 664 ـ  ــجر به مس مزروعى و مس
اصلى و 1و2و3 فرعى از 665 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت سيد ابوتراب سادسى و غيره  محرز 
ــود در صورتى  ــت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  كه اش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض،دادخواس تس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805470
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/05
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/20

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره  139860308308000046 مورخه 1398/04/29 هيات اول 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــال فرزند على بشماره  ــين كهنس ــه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس حوزه ثبت ملك سربيش
ــنامه 19 صادره از سربيشه  در يك باب مغازه قديمى به مساحت 70/46 مترمربع تحت پالك 763  شناس
از فرعى 28  – اصلى واقع در بخش 6 سربيشه خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد نجارى محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805510
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/05

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/20                          
محمد حسين مصلحى 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سربيشه 

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف  ــورخ 1398/03/23 هيات موضوع قان ــماره 139860318603001170م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2   ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــت بجاربنه  فرزند صفرمحمد به شماره شناسنامه  ــت تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى حسين حقدوس رش
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان  به مساحت  ــاه در شش ــت در قريه باغش 36065 صادره از رش
171/42 مترمربع پالك فرعى 3012 از اصلى 1 مفروز مجزى از پالك 4 و 230 از اصلى 1 واقع  در بخش 
چهار رشت خريدارى از مالك رسمى از قدر سهم آقايان نجفعلى و رجب وهاب زاده كه طى مزايده به خانم 
سودابه سعادت جم منتقل گرديده است  محرز گرديده است ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باش داش
ــليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف 2019  آ-9805471
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/05

تاريخ انتشار نوبت دوم : 20 /1398/05 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

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

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

وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين و تكليف  ــورخ 1398/04/2 هيات موضوع قان ــماره 139860318603001605م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2  رشت  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 1474 صادره از  ــماره شناس ــه بالمعارض آقاى خالق احمدى فرزند حبيب اهللا به ش ــات مالكان تصرف
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 389,67 متر مربع  ــالكو در شش خلخال در قريه ش
ــت  ــزى از پالك 271 از اصلى 77 واقع در بخش چهار رش ــى 38160 از اصلى 77 مفروز مج ــالك فرع پ

خريدارى از مالك رسمى آقاى عين اله محبت دوست نفوتى 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 2041  آ-9805489

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/05
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/20 

حسين اسالمى كجيدى
مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى
 فاقد سندرسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــف وضعيت ثبتى واراضى وس ــن نامه قانون تعيين تكلي ــاده 3 قانون وماده 13 آيي ــى موضوع م آگه
ــند رسمى  ــاختمان هاى فاقد س ــتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــمى . نظربه دس سندرس
ــى زبرخان مورد  ــتقر در واحد ثبت ــات موضوع ماده يك قانون مذكور مس ــى كه در هي ــوب 1390/9/20متقاضيان مص
ــرح ذيل آگهى مى  ــيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى صادر گرديده جهت اطالع عموم به ش رس
ــى بخش3 زبرخان تصرفات مالكانه  ــالك متقاضى: واقع در اراضى درود پالك 735 فرعى از پالك 120 اصل ــردد. ام گ
بالمعارض متقاضى پرونده كالسه 139411440600100006  آقاى حسين نظام پور فرزند اكبر به شماره شناسنامه 
ــاحت 596/5 متر مربع خريدارى از مالك رسمى سيد اسماعيل  ــهد در يك باب ساختمان به مس 1379 صادره از مش
ــت.لذا به موجب ماده 2قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند  ــينى محرز گرديده اس حس
ــار در  ــمى وماده 12آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش رس
شهرها منتشر و درروستا ها راى هيات الصاق تا در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت 
ــاى مدت مذكور و عدم وصول  ــت در صورت انقض ــت و بديهى اس ــات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس اقدام
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود 
ــب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد  ــه مذكور پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود مرات ــن نام برابرماده13آيي
ــبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى  ــاند ونس حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رس

آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد .9805538
تاريخ انتشار نوبت اول:  1398/05/05
تاريخ انتشار نوبت دوم:20 /1398/05

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد ومالك زبرخان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى
 فاقد سندرسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــف وضعيت ثبتى واراضى وس ــن نامه قانون تعيين تكلي ــاده 3 قانون وماده 13 آيي ــى موضوع م آگه
سندرسمى نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
ــيدگى و  ــتقر در واحد ثبتى زبرخان مورد رس 1390/9/20متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مس

تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد.
ــان تصرفات مالكانه بال معارض  ــى آباد پالك71-اصلى بخش3 زبرخ ــالك متقاضى: واقع در اراضى آباد چنگ عباس ام
ــابور در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 125000متر  ــه 25959 دانشگاه آزاد اسالمى نيش متقاضى پرونده كالس
ــت. لذا به موجب ماده 2قانون تعيين تكليف  ــاعى محرز گرديده اس ــمى كليه مالكين مش مربع خريدارى از مالك رس
ــمى وماده 12آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى واراضى و س
15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها راى هيات الصاق تا در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود  ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت و بديهى  ــن صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس ــع قضايى  تقديم نمايند ودر اي ــه مراج را ب
ــند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس
مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد 
حدودمراتب را در اولين آگهى نوبى وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رساند ونسبت به امالك در جريان 

ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد .9805513
تاريخ انتشار نوبت اول:  5 /1398/05
تاريخ انتشار نوبت دوم:20 /1398/05

سيد حسن پورموسوى 
رئيس ثبت اسناد ومالك زبرخان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ 

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــى اراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــون تعيي ــوع قان ــات اول موض ــماره 139760326002000648 هي ــر راى ش براب
ــات مالكانه  بالمعارض  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرف ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س س
متقاضى آقاى محمد ابراهيم بهرامى فررند. كتابعلى  بشما ره شناسنامه 11534 صادره كبودراهنگ از يك قطعه زمين 
مزروعى ديمى به مساحت 100،000متر مربع پالك 87 اصلى واقع در بخش 4همدان خريدارى از مالك رسمى آقاى 
قربانعلى مهدوى فرزند، حسن محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  
ــمى ما لكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص  نسبت به صدور سند رس ــود در صورتى كه اش مى ش
ــليم و پس از اخذ رسيد. ظرف مدت يك ماه  ــا راولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.(م الف 72) آ-9805598
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/5/5

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/20
محمد صادق بهرامى- رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ 

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

ثبتى اراضى  وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــاختما  ــماره 139860326002000259هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف، وضعيت ثبتى اراضى و س برابر راى ش
نهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ملك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متضاضى آقاى موسى 
صالحى فرزندحاجعلى بشماره شناسنامه 792 صادره از كبودراهنگ در ششدا نك يك قلعه زمين مزروعى با مساحت  
ــمى آقاى حاجعلى  ــى از 246 أصلى واقع در بخش 4 همدان خريدارى ازمالك رس ــع پالك فرع ــر مرب 57761/35 مت
صالحى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نو بت به فاصله 15 روزآگهى مى شود درصورتى كه 
اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشارا ولين آگهى به مدت دو 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادرخواهد شد. (م الف 74)  آ-9805599
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/5/5

 تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/5/20
محمد صادقى بهرامى –رئيس ثبت اسناد وامالك كبودرآهنگ

مزايده اموال غيرمنقول(اسنادرهنى)
بستانكار:تعاونى اعتبار ثامن االئمه شعبه سبزوار

وام گيرنده:كاظم كوشكى فررند ابراهيم ساكن سبزوار
راهن:مجتبى كوشكى فررند ابراهيم ساكن سبزوار

ــده از پالك پانصدوبيست و پنج فرعى  ــش فرعى جدا ش ــصدوپنجاه و ش ــدانگ پالك شش مورد مزايده و محل آن:شش
ــدانگ ذيل  ــاحت نودوچهاروچهل ونه صدم مترمربع كه شش ــه سبزواربمس ــت اصلى قطعه دو واقع در بخش س از هف
صفحه121دفتر461بشماره ثبت 75234بنام مجتبى كوشكى ثبت وسندمالكيت صادرشده است ومحدود به حدودذيل 
ــماره پانصدوبيست ويك فرعى از هفت  ــت بطول پنج متر وچهل سانتيمتربه ملك مجاورش ــماال ديواربديواراس است:ش
ــمت اول درب وديواربطول  ــانتيمتربه خيابان.جنوبادر دوقس ــت بطول يازده متروبيست س ــرقا درب وديوار اس اصلى.ش
ــماره سيصدوشصت وسه فرعى از هفت اصلى،دوم درب و ديواربطول چهارمتروچهل  چهارمتروچهل وپنج سانتيمتربش
ــمت دوم آن شمالى است  ــه فرعى از هفت اصلى.غربا درسه قسمت كه قس ــماره سيصدوشصت وس وپنچ سانتيمتربش
ــه فرعى از هفت  ــماره سيصدوشصت وس ــانتيمتر به ملك مجاورش ــت ودوس ــت بطول نه متروبيس اول ديواربديوار اس
ــصدوپنجاه وپنج فرعى  ــانتيمتر به قطعه يك تفكيكى شماره شش ــانزده س ــه مترو ش ــت بطول س اصلى،دوم ديواريس
ــصدوپنجاه وپنج  ــانتيمتر به قطعه يك تفكيكى شماره شش ــه مترو بيست س ــت بطول س ــوم ديواريس ازهفت اصلى.س
ــماره118151مورخ95/8/22دفترخانه اسنادرسمى6سبزوار در رهن تعاونى  ــندرهنى ش فرعى ازهفت اصلى.كه برابر س
ــرح نامه وارده6218003328- ــار ثامن االئمه بوده وبعلت عدم پرداخت بدهى منجربه صدوراجرائيه گرديده وبش اعتب
ــرارداد حق هيچگونه  ــدو راهن قبل از فك رهن و ضمن اين ق ــتانكارتاتاريخ99/4/29بيمه ميباش ــك بس 98/5/17 بان
ــترداد را بصورت صلح حقوق  ــرطى،صلح حقوق،اجاره،توثيق مازاد و نيز واگذارى حق اس معامله اعم از قطعى،رهنى،ش
ــدانگ بمبلغ پنج ميليارد  ــترى شش ــمى دادگس ــناس رس ــت كه برابر نظريه كارش و يا وكالت و وصايت رانخواهدداش
ــاختمان سه طبقه كه در طبقه همكف شامل  ــتصدوهفتادميليون ريال ارزيابى قطعى گرديده و بصورت يكباب س وهش
ــاحت پنجاه  ــكونى بمس ــى وهفت صدم مترمربع ويك واحد مس ــش متروس ــى وش ــاحت مجموعاس دوباب مغازه بمس
ــكونى بمساحت صدوسه متروهشتادوهفت صدم مترمربع وطبقه دوم يكواحد  ــت مترمربع وطبقه اول يكواحد مس وهش
ــتادوهفت صدم مترمربع ميباشدساختمان اسكلت نيمه فلزى باسقف طاق ضربى  مسكونى بمساحت صدوسه متروهش
وفاقدنمااست كف موزائيك،درب و پنجره فلزى،كابينت فلزى،سرمايش كولرآبى وگرمايش بخارى گازى،قدمن بناحدود 
ــت واقع در  ــكونى اس ــه امنيازگاز ونوع ماربرى آن تجارى مس ــرق ويك امتيازآب و س ــال داراى دوامتياز ب ــزده س پان
ــك غربى،نبش 10مترى وليعصر.كه در قبال طلب بانك بستانكار و  ــبزوار،ميدان شهداى كوشك،بولوارشهداى كوش س
هزينه هاى اجرايى در پرونده اجرايى كالسه9800358در روز چهارشنبه مورخه98/6/6 از ساعت9صبح الى12ظهر در 
ــدآبادى از طريق مزايده حضورى نقدا بفروش ميرسد مزايده  ــعبه اجراى ثبت اسناد سبزوارواقع در خيابان اس محل ش
ــروع و به باالترين رقمى كه خريدار داشته باشد فروخته ميشود والزم بذكر است پرداخت  ــى شده ش از مبلغ كارشناس
بدهيهاى مربوط به آب،برق،گاز اعم ازحق انشعاب وياحق اشتراك ومصرف درصورتيكه موردمزايده داراى آنهاباشدونيز 
ــده يانشده  ــهردارى واداره اوقاف غيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم ش بدهيهاى مالياتى وعوارض ش
ــت ونيز درصورت وجودمازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازادبه برنده  ــد بعهده برنده مزايده اس باش
ــروحق مزايده مطابق مقررات وصول ميگرددضمناچنانچه روزمزايده تعطيل رسمى  ــدونيم عش مزايده مستردخواهدش

گردد مزايده روزادارى بعدازتعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرربرگزارخواهدشد.(م الف98/100/2993)
تاريخ انتشار:يكشنبه98/5/20   آ-9806261

على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــت مورخ9300- ــده طى درخواس ــهاديه محلى گواهى امضاش ــم بتول فيض آبادى فرزندعلى باارائه دوبرگ استش خان
ــدانگ زمين پالك3765فرعى از6-اصلى واقع  ــبت به شش ــندمالكيت المثنى نوبت اول نس 98/5/30تقاضاى صدورس
ــماره ثبت 15188ثبت وسند تكبرگى بشماره  ــبزواركه درصفحه179جلد113بش ــتان س دربخش3حوزه ثبتى شهرس
ــده  ــندمالكيت دراثر نقل مكان مفقودش ــب اعالم مالك متقاضى س ــت وحس ــده اس ــليم ش د91-733112صادروتس
ــخاصى مدعى انجام معامله  ــت.دراجراى ماده120آئين نامه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى تاچنانچه اش ــوده اس رانم
ــودرا بهمراه اصل  ــراض كتبى خ ــارآگهى اعت ــخ انتش ــندظرف ده روز ازتاري ــندمالكيت نزدخودميباش ــل س ياوجوداص
ــمى به اداره ثبت محل ارائه تامراتب صورتجلسه گردد.چنانچه پس از اتمام مدت مقرر  ــندمالكيت ياسندمعامله رس س
ــندمعامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به  ــندمالكيت ياس اعتراض ارائه نگردد ويادرصورت اعتراض اصل س

صدورسندمالكيت بنام مالك خواهدنمود.(م الف 98/100/2987) آ-9806262 تاريخ انتشار:1398/5/20
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد وامالك سبزوار

آگهى ابالغ تصميم بر رد تقاضاى افراز
ــيله تصميم رئيس ثبت اسناد و امالك زبرخان موضوع عدم افراز سهمى مشاعى محمد حسين فتاحى   بدينوس
ــاعى ابالغ مى گردد كه  ــى از1- اصلى بخش 4 زبرخان به كليه مالكين مش ــح اهللا از پالك 236 فرع ــد فت فرزن
ــاع اعتراض خود  ــراض دارند طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مش ــبت به تصميم مزبور اعت ــه نس چنانچ
ــال  ــليم و گواهى مبنى بر طرح اقامه دعوى را به اين اداره ارس ــتان تس را ظرف مدت 10 روز به دادگاه شهرس

نمايند.آ-9806266
 سيد حسن پور موسوى - رئيس ثبت اسناد و امالك زبرخان
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

اهتمام به علوم عقلی در حوزه علمیه خراسان    معارف: روابط عمومی حوزه علمیه خراسان در نوشتاری که در پایگاه اطالع رسانی این حوزه منتشر شده، آورده است: اشاره رهبر معظم انقالب به علوم عقلی 
در حکم انتصاب اعضای شورای عالی و مدیر جدید حوزه علمیه خراسان در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، حاکی از پررنگ بودن و اهمیت مباحث کالمی و فلسفی در حوزه علمیه است. بر همین اساس، در سه سال گذشته 
عالوه بر راه اندازی رشته های تخصصی، مدرسه تخصصی علوم عقلی، کارگاه های مختلف دانش افزایی و پرورش استادان در این زمینه، بحث های آیت اهلل سبحانی نیز جدی تر و امسال با موضوعی به روزتر ادامه یافت.

عید قربان؛ آزمون بندگی
تمام مناســک و آیین های مذهبی و 
دینــی، دارای باطــن و عمق معنوی 
هســتند و معانــی آن هــا فراتــر از 
اعمال ظاهری و توجهاتی اســت که 
فرد عمل کننده پیــدا کرده و آگاهی 
خود را به افق های بلند معنوی پیوند 
می زنــد. روح اعمــال ظاهــری این 

توجهات و آگاهی هاست. جسم اعمال، بدون روح مرده و کم ارزش است 
و آن روح با وجود این جسم می تواند زندگی کرده و پویا باشد.

از اعیاد بزرگ اســامی که در ادیان گذشــته هم جایگاه خاصی داشته، 
عید قربان اســت. قربان به معنای تقرب به خداوند اســت. به طور نمونه 
لوُة ُقرباُن ُکِلّ تَقی، نماز باید ما را به خدا نزدیک کند.  گفته می شــود اَلَصّ
قربان فلســفه قرب به خداوند اســت. در روایات از عید قربان، به نام های 
عید االضحی و عید نحر یاد شــده، که در لغت اشاره به قربانی کردن شتر 
و یا گوســفند در روز دهم ذی الحجه اســت. در این روز بندگی، خلوص 
و عبودیت با عمل قربانی کردن به اوج می رســد. ســر بریدن گوسفند، 
شــتر یا گاو در این روز نشانه و نماد بریدن تمناهای نفسانی و قطع تمام 

وابستگی ها و شهوانیات است.
عیــد را به معنای بازگشــت نیز می دانیــم. به بیانی دیگــر اعیاد دینی 
فرصت های طایی برای بازگشت به سوی خدا هستند و برای افرادی که 
رو به خداوند در حرکتند، فرصت هایی برای جهش و برداشــتن گام های 
بلند اســت. عید قربان هم یکی از فرصت های طایی برای نزدیک شدن 
به خدا و انس با او اســت. عید قربان یک جشن بزرگ است؛ جشن پیوند 
بنده با موالیی که در نهایت قدرت، مهربان اســت و در نهایت نزدیکی به 
ما، دست ها از دامن جال و شکوهش کوتاه و نظرها از دیدار نور جمالش 

محجوب است.
همان طور که گفته شــد قربان از قرب به معنای نزدیکی است و این عید 
حال و هوای ممتازی دارد. انســان با کمی توجه می تواند بســیار به خدا 
نزدیک شود. برنامه های عبادی این عید بزرگ بخشی از آیین باشکوه حج 
اســت. حج حجاج بیت اهلل حرام در این روز به پایان رسیده و آن ها دوره 
آزمون بندگی را از ســر گذرانده اند. اگر عظمت ها و اسرار حج را در نظر 
نگیریم به همه آنچه در قربان نهفته است، نمی رسیم. یک حاجی رخت و 
لباس دنیوی را می ریزد و با لباسی شبیه کفن به سوی خانه خدا می رود 
و روزها و شــب ها میهمان او است. از آرزوها و مشغولیت های دیگر دست 
کشیده و گرِد خانه محبوب می گردد. نماز می گزارد و سعی می کند. گویا 
حج قیامتی اســت که در آن دارایی ها، مقامــات، رنگ ها، نژاد ها و من ها 
رنگ می بازد و فقط بندگی می ماند و بی رنگی. پس از این اعمال اســت 
که فرد به عرفات و منا و مشــعر می رود تا نزدیکی به خدا را تجربه کند؛ 
حضــور در عرفات که از نظر آمرزش گناهان و عظمت رحمتی که در آن 
جاری است با شب قدر برابری می کند؛ این ها همه مقدمات ورود به عید 
قربان است. احرام، طواف، عرفات، مشعر، منا، رمی جمرات و سایر اعمال 
در این روز به پایان رســیده و تقرب انســان به خدا جای جشن و شادی 
دارد. همه این ها به این معناســت که ســالک عابــد وقتی به عید قربان 
می رسد، دیگر چیزی از نفسانیت و انانیت برایش نمانده است. او می رود 
در حالی که نفس مانند بره ای رام مهار دســت اوســت و این بره را هم 
قربانی می کند. عید قربان این نیســت که یک حیوان همین طور قربانی 

شود. این عمل با همه توجهات و معانی و اسرارش باید صورت گیرد.
با این توجهات درمی یابیم که اعمال ساده و عادی که گاهی از روی عادت 
و گاهی برای ســرگرمی و حتی شاید برای ریاکاری و نام و آبروی موهوم 
انجام می دهیم، اگر با معرفت و توجه انجام شــود تحوالت معجزه آسایی 
در رشــد و شــکوفایی معنوی ما ایجاد خواهد کرد. توجه به این اسرار، 
شراره عشق الهی را در دل شعله ور می کند و انس و سوز و گدازی را به 

وجود می آورد که تنها با لقاءاهلل آرام می شود.

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

خداوند کارگردان عالم هستی است
معارف / شیخ االســامی: یکی از 
نکات مهمی که بــه بندگی ما کمک 
نسبت  دیدمان  می کند، عوض کردن 
به مجموعه هســتی اســت؛ البته ما 
می دانیم که عالم هســتی را خداوند 
خلق کــرده، یعنی در حوزه توحیدی 
و اعتقادی مشــکلی نداریم، اما وقتی 

وارد عرصه عمل می شویم، فراموش می کنیم خداوند متعال کارگردان عالم 
هســتی است و او برای تمام جزئیات زندگی ما برنامه ریزی کرده است. به 
همین دلیل گاهی فکر می کنیم اگر کســی خوب بخورد، خوب بخوابد و 
همسرش تمام نیازهای او را برآورده کند، خوشبخت است. بله؛ اگر زندگی 
ما فقط محدود به همین دنیا باشــد نام این نوع زندگی خوشبختی است، 
اما هدف از زندگی این نیســت و خدا برای رشــد، ما را به این دنیا آورده؛ 
یکی از عوامل رشــد ما هم امتحان ها و باها هستند. اگر نگاهمان مبتنی 

بر خدامحوری باشد، قطعاً آزمایش ها را با سربلندی پشت سر می گذاریم.
یک روز حضرت موســی)ع( از خدا خواست بهترین بنده اش را به او نشان 
بدهد؛ خدا به موسی گفت: به ساحل برو تا آن شخص را ببینی! موسی به 
ساحل رفت و فردی مبتا به پیسی و جذام را دید که در تمام لحظات در 
حال تسبیح خداســت. رو به جبرئیل کرد و پرسید: کسی که خدا فرمود 
بهترین بنده من اســت کجاســت؟ جبرئیل پاسخ داد: همین فرد مریضی 
اســت که می بینی. من مأمورم چشم های این شخص را هم بگیرم؛ خوب 
گــوش کن و ببین این فرد چه می گوید و چه واکنشــی نشــان می دهد. 
فرد نابینا می شود؛ موســی دقت می کند و می شنود که این بیمار جذامی 
نابینا به خدا عرض می کند: خدایا! تو خواســتی و من را بینا کردی، اینک 
خواســتی و این بینایی را از من گرفتی؛ ای بهترین کسی که در حق من 
نیکی می کنی و به من صله می رســانی! موسی جلو می رود و می گوید: ای 
بنده خدا! من مستجاب الدعوه هستم. می خواهی از خدا بخواهم بینایی ات 
را برگرداند؟ فرد نابینا جــواب می دهد: نمی خواهم؛ چرا که خدا برای من 
نابینایی خواسته اســت و من راضی به رضای اویم. حضرت موسی دوباره 
می پرسد: شنیدم که گفتی ای نیکوکننده و صله رساننده؛ منظورت از این 
حرف چه بود؟ نابینا جواب می دهد: در این آبادی کسی به غیر از من خدا 
را نمی شناسد و بندگی او را نمی کند؛ چه صله و نیکی از این بیشتر که خدا 

مرا با خودش آشنا کرده است!

 به خدا گمان خوب داشته باشید
روایتی از امام رضا)ع( داریم که می فرمایند: ای مردم! گمان هایتان را درباره 
خدا خوب کنید؛ یعنی نسبت به خدا خوب فکر کنید؛ دیدتان درباره زندگی، 
باال و پایین ها، مشــکات، آینده و مســائل مختلف مثبت باشد. حضرت در 
ادامه همین روایت می فرمایند: کسی که گمانش را به خدا خوب کند، خدا 
هم با او همان رفتاری را می کند که از او انتظار داشــت؛ خدا به فکر و گمان 
شــما نگاه و براساس همان با شما رفتار می کند؛ اگر گمان داشته باشید که 
خدا بخشنده است، خدا برای شما بخشنده خواهد بود و... . حضرت در ادامه 
می فرمایند: کســی که به روزی اندک خدا راضی شد، خداوند عمِل کم او را 
خواهد پذیرفت. این خیلی مهم اســت که وقتی انسان وارد قیامت می شود 
اعمالش مورد قبول واقع شود؛ چون خیلی مواقع اعمال خوب ما دچار آفت 
شده و از بین می روند و به آخرت نمی رسند. باز حضرت در ادامه می فرمایند: 
هر کس به روزی اندک خدا راضی شــود، بارش در قیامت ســبک است و 
گناهان روی دوشش سنگینی نمی کند و خانواده اش در نعمت قرار می گیرند؛ 
یعنی همان مال کم اما حــال، برکت می کند و خانواده اش در راحتی قرار 
می گیرند؛ همچنین خداوند این فــرد را از دنیا خارج می کند، در حالی که 
ایمانش سالم است. اینکه ما به سامت از دنیا خارج شویم خیلی مهم است، 

چون گاه شیطان در لحظات آخر ایمان ما را از بین می برد.

 معارف/ احمدی شیروان - فاطمی نژاد 
عرفه است و حال و هوای نیایش در این روز؛ 
فرصتی در رتبه شب های قدر برای فرار به 
امروزی؛  زندگی  هیاهوی  از  خدا  آغوش 
روزی که با دعا و استغفار آمیخته و با نام و 
یاد سیدالشهدا)ع( عجین شده است. حضور 
مشهد،  در  انصاریان  حسین  شیخ  استاد 
فرصتی شد تا درباره بندگی و ارتباط با خدا 
با ایشان به گفت وگو بنشینیم؛ شخصیتی که 
با نوای گرم دعای او، عرفه های دلنشینی را 

تجربه کرده ایم.

  جناب استاد انصاریان! سبک زندگی 
معاصر فرصت  انسان  به  کمتر  امروزی 
خلوت داده است؛ انسان در این فضا چه 

باید بکند؟
از زمــان حضرت آدم تاکنون هیچ بنده ای از 
بندگان خدا بی فرصت قرار داده نشده است. 
اینکه فردای قیامت بگوییم وقت نداشــتیم، 
خداونــد این عذر را نخواهــد پذیرفت. هم 
امیرالمؤمنین)ع( و هم موسی بن جعفر)ع( و 
هم بعضی از انبیا مردم را به تقسیم بندی وقت 
توصیه کرده اند. یک قسمت باید برای کار و 
معاش مشروع اعم از کشــاورزی، معماری، 
کار اداری و مانند آن باشــد؛ پس بخشی از 
وقت باید برای کســب درآمد به منظور اداره 
امور زندگی هزینه شــود. هیــچ روایتی نیز 
نداریم که انســان باید 24 ساعته کار کند و 
تنها یکی دو ســاعت استراحت کند که این 
شرعی، اخاقی و عقانی نیست. اروپایی ها که 
از هشت ســاعت کار در روز حرف می زنند، 
حرف امیرالمؤمنین)ع( را تکرار می کنند. کار 
و شغل مشــروع عبادت است و هیچ دین و 
آیینی نگاهش به شغل و کار مثل نگاه اسام 
نیست. پس از هشت ساعت کار، بدن هزینه 
می دهد و نیاز به بازسازی دارد؛ پروردگار این 
بازســازی را در خواب قرار داده و به همین 
دلیل می گوید »جعلنا النوم سباتا« که حقیقت 
سبات یعنی آرامش، تمدد و بازیافت آنچه از 
بدن هزینه شده است. هشت ساعت باقیمانده 
را طبق نظر ائمه)ع( باید برای درک مسائل، 
علم، مباحثه و عبادت و خلوت خدا قرار داد. 
همه مردم دنیا می توانند 24 ساعت را تقسیم 
به سه بخش کرده و یک بخش آن را با خدا 
خلوت کنند. اگر کسی بگوید وقت ندارد، دارد 
دروغ می گوید، چرا که این زمان را دارد جای 
دیگری صرف می کند. کار کردن زیاد و درآمد 
زیاد نیز الزم نیســت، چرا که همان درآمد 
چهار حق را به وجود می آورد؛ حق خانه، حق 
مخارج خانه، حق مرکب و حق لباس؛ وقتی 
تأمین شد بهتر است بقیه آن ثروت را برای 
خدا هزینه کند که خود نوعی خلوت با خدا 

محسوب می شود.
انسان های مؤمن و مســلمان اگر بخواهند 
با خدا خلوت داشــته باشند الزم نیست به 
گوشه ای تاریک بروند که کسی آنجا نباشد، 
بلکه خلوت به این معناســت که بین خود و 
خدای خود مانعی نداشته باشند. همین که 
برای خدا نماز بخوانیم، علمی فرا بگیریم، به 
مردم خدمت کنیم و بــه آبرومندان کمک 
کنیم، همه خلوت با خدا محسوب می شوند. 
پس نمی شود چنین مســائلی را به گردن 
تمدن، روزگار و فرهنــگ جدید انداخت و 
بگوییم نمی شود و فایده ندارد و خود را به این 

عذر و بهانه ها نابود کنیم. 

  جایگاه روزهای خاص مثل روز زیارتی 
حضرت رضا)ع(، روز عرفه و سایر ایام 
مورد سفارش اهل بیت)ع( در کنار این 

تعریف شما از خلوت کجاست؟
نکته نخســت اینکه هر روزی کــه قرآن یا 
روایات اهل بیت)ع( از آن نام برده باشــند، 
روز خاص است و نمی شود بی دلیل روزی را 
به عنوان روز معنوی نام گذاری کرد. هر چند 
تمام روزها و اوقات، معنوی هستند ولی برخی 
روزها و شب ها مثل شــب قدر، روز عاشورا، 
والدت یا شهادت اهل بیت)ع( و ایام خاصی 
کــه برای عبادت تعیین شــده اند، مثل روز 
نهم ذی الحجه که مردم به عرفات می روند، 
روزهای خاص و بهترین فرصت برای عبادت 
و کار خیر هستند. حتی در چنین روزهایی 
مردم الزم نیست وقتشان را فقط صرف دعا و 
قرآن خواندن کنند، بلکه تاش کنند در کنار 

دعا، به مردم خدمت کرده و حوائج مسلمین 
را برطرف کنند.

امام حسن)ع( در حال طواف بودند که فردی 
به ایشان مراجعه کرد و گفت: من طلبکاری 
دارم کــه می گوید همین اآلن باید پولش را 
بدهم، ولی فعاً همراهم نیست و در مدینه 
می توانم پولش را بدهم. حضرت طواف خود 
را قطع کرده، ضمانت آن فرد را برای پرداخت 
طلب پیش طلبکارش کردند و ســپس به 
ادامه طواف مشــغول شــدند. در حالی که 
گفته شده انســان نباید طواف را قطع کند؛ 
عده ای این ایراد را به ایشان گرفتند، حضرت 
گفتند: حل مشکل یک مشکل دار پیش آمد. 
یعنــی روزهای خاص مربوط به روزه، نماز و 
دعا نیست، بلکه باالترین کار در آن روز رفع 

حاجات مردم و مشکل داران است.

  در مناســکی چون حج که خداوند 
فرصتی را برای بریدن از تعلقات برای 
انسان فراهم آورده چطور؟ چه پیوندی 

بین حج و خلوت با خدا وجود دارد؟
ایــن نیز یک نوع خلوت با خــدا و بریدن از 
تعلقات است. نه صرفاً تعلقات طبیعی مانند 
زن و بچه و ِملک و نه انقطاع کامل از آن ها، 
بلکه معنای آن ســپردن این امــور به افراد 
مورد اعتماد اســت تا عبادت و خلوت با خدا 
بدون دغدغه انجام شود و حاجی در این یک 
ماه، بیشــتر به فکر سازندگی خود و رفتار و 

کردارش باشد.

  چگونه می شود از فرصت خلوت با 
خدا در روزی مثل عرفه بیشترین بهره 

را برد؟
اگر کسی بخواهد دعای عرفه را درک کند، 
باید پیش از خواندن آن یکی دو روز قبل از 
عرفــه روی این دعا کار کند و حداقل دعا را 
با ترجمه بخواند. اکنون ترجمه و شرح های 
خوبی از این دعا نوشــته شده است. دو روز 
پیش از رفتن بــه عرفات در مکه این دعاها 
را بــا معنی بخواند و به خودش انتقال بدهد 
تا با خواندن آنی بشود که دعا می گوید، یعنی 
با دعا خواندن به طرف عبداهلل شدن واقعی 

حرکت کند. 

  شما بارها دعای عرفه را برای مردم 
خوانده اید. دعاخــوان برای انتقال این 

مفاهیم چه باید بکند؟
اگر دعاخــوان عالِم باشــد، می داند چطور 
فرازهای الزم را با توضیحات باحال و صحیح 

به مردم انتقــال بدهد. آنی که علم به دعا و 
متن آن ندارد، نمی تواند معارف را منتقل کند 
و درنهایت کارهایی می کند که مردم صرفاً 

گریه کنند. 

  یکی از فرازهای دعای عرفه این است 
»تردد و توجه به آثار، راه وصل به خدا 
را دور کرده است«. انگار امام حسین)ع( 
در مقام معرفت نیز سراغ خلوت با خدا 

را می گیرند؟ 
توحیــد مراتبی دارد کــه در یک مقاله 
بــرای اهلش  نمی گنجد. یــک توحید 
توحید کشف اســت یعنی پرده ها کنار 
مــی رود و حقیقت بــرای آن ها تجلی 
می کنــد. نه اینکه خــدا را ببینند بلکه 
موانع بین دل و خدا برطرف می شــود 
و این ها به مشاهده قلبی می رسند. یک 
عده ای نیز به مشاهده عرفانی می رسند، 
یعنی دعا را هضم می کنند و می فهمند 
و با فهم خود، محبت و عاطفه شــان به 
پروردگار فوران شدیدی می کند. در این 
میان آن کسی که خودش دنبال این ها 

نباشد، چیزی گیرش نمی آید.

  نظر شما درباره این ادعا که مجالس 
عزای اهل بیت)ع( ســبب افسردگی 

جامعه شده، چیست؟ 
به طور یقیــن و برمبنای تجربه پنجاه و پنج 
ســاله ام می گویم رفتن به مجالس ائمه)ع( 
به خصوص ابی عبداهلل)ع( و گریه، آدم را سبک 
کرده و برای او نشاط می آورد، چرا که انسان 
در معرض آمرزش پــروردگار قرار می گیرد. 
انگار بار انســان را می ریزند و حالت درونی 
مثبتی برای او پیدا و آدم سبک می شود. چرا 
انبیا و ائمه)ع( این قدر مصر به نصف شــب، 
گریه و نمــاز و مناجات بودند؟ چرا که واقعاً 
سرحال می شــدند و خستگی شان برطرف 
می شــد. این از لوازم دعــا و گریه برای اهل 

بیت)ع( اســت که به قول 
تهرانی ها آدم حال می آید.

تحلیلتان  پایان  در    
را در مورد ادعای رواج 

جامعه  در  بی دینــی 

بفرمایید.
اول از همه، قرآن می گوید »ان االرض یرثها 
عبــادی الصالحون« یعنی جهــان در حال 
حرکت به سوی خوبی است و چراغ بدی در 

حال خاموشی است. از زمانی 
که به دنیا آمده ام تا به حال، 
کفر خیلی ضعیف تر شــده 
اســت. یعنی زمانی انگلیس 
خــدای روی زمین بود ولی 
اکنون بدبخت آمریکا شــده 
است. آمریکا روزی میدان دار 
بود ولی امروز داریم می زنیم 
توی سرش. آنکه در جامعه ما 
بی دین می شود به این خاطر 
اســت که مواظــب خودش 
نیست و دارد توفیق خودش 
را از دســت می دهد. وقتی 
محرِم تهــران، فاطمیه و ماه 
رمضان را می بینیم آن قدر هم 
که می گویند جامعه بی دین 
شــده، نیســت. آن طور که 
فکر می کنند طناب  عده ای 

دین به اندازه موی باریکی شده و امروز و فردا 
پاره می شود، این جور نیست. کفر در شکل 
کلی اش بیمار است و دارد ضعیف تر می شود و 
ان شاءاهلل نابود خواهد شد، در حالی که دین 
در حال قوی تر شدن است؛ چرا که رویکرد 
مردم دنیا به فرهنــگ اهل بیت)ع( در پنج 
قاره دارد قوی می شود. البته ما باید بدانیم که 
اگر رو برگردانیم خدا ملت های دیگر را جلو 
می اندازد، پس باید حواسمان را جمع کنیم تا 

ضرر نکنیم.

گفت و گو با استاد شیخ حسین انصاریان در حال و هوای روز عرفه

بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار دعا باید از انسان، عبداهلل بسازد
aفرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول اهلل

نقش خواص در شهادت 
حضرت مسلم

ماجرای کوفه را البد شنیده اید. به امام حسین)ع( 
نامه نوشتند و آن حضرت در نخستین گام، مسلم بن 
عقیل را به کوفه اعزام کرد. با خود اندیشید مسلم 
را به آنجا می فرستم، اگر خبر داد که اوضاع مساعد 
است، خود نیز راهی کوفه می شوم. مسلم بن عقیل 
به محض ورود به کوفه، به منزل بزرگان شــیعه 
وارد شد و نامه  حضرت را خواند. گروه گروه، مردم 
آمدند و همه اظهــار ارادت کردند. فرماندار کوفه، 
نعمان بن بشیر نام داشت که فردی ضعیف و مایم 
بود. گفت: تا کسی با من سِر جنگ نداشته باشد، 
جنگ نمی کنم. بنابراین با مسلم مقابله نکرد. مردم 
که جو را آرام و میدان را باز می دیدند، بیش از پیش 
با حضرت بیعت کردند. دو سه تن از خواِص جبهه  
باطل - طرفداران بنی امیه - به یزید نامه نوشتند که 
اگر می خواهی کوفه را داشته باشی، فرد شایسته ای 
را برای حکومت بفرســت، چون نعمان بن بشیر 
نمی تواند در مقابل مسلم بن عقیل مقاومت کند. 
یزیــد هم عبیداهلل بن زیاد، فرماندار بصره را حکم 
داد که عاوه بر بصره - به قول امروز با حفظ سمت 
- کوفــه را نیز تحت حکومت خود درآور. عبیداهلل 
بن زیاد از بصره تا کوفه یکســره تاخت. در قضیه  
آمدن او به کوفه هم نقش خواص معلوم می شود، 
که اگر دیدم مجالی هست بخشی از آن را برایتان 
نقل خواهم کرد. او هنگامی به دروازه  کوفه رسید 
که شب بود. مردم معمولی کوفه - از همان عوامی 
که قادر به تحلیل نبودند - تا دیدند فردی با اسب 
و تجهیزات و نقاب بر چهره وارد شــهر شد، تصور 
کردند امام حســین)ع( است. جلو دویدند و فریاد 
الّسام علیک یا بن رسول اهلل در فضا طنین افکند!

ویژگی فــرد عامی، چنین اســت. آدمی که اهل 
تحلیل نیســت، منتظر تحقیق نمی شود. دیدند 
فردی با اســب و تجهیزات وارد شد. بی آنکه یک 
کلمه حرف با او زده باشــند، تصور غلط کردند. تا 
یکی گفت او امام حسین)ع( است همه فریاد امام 
حسین، امام حسین برآوردند! به او سام کردند و 
مقدمش را گرامی داشتند؛ بی آنکه صبر کنند تا 
حقیقت آشکار شود. عبیداهلل هم اعتنایی به آن ها 
نکــرد و خود را به داراالماره رســاند و از همان جا 
طرح مبارزه با مسلم بن عقیل را به اجرا گذاشت. 
اساس کار او عبارت از این بود که طرفداران مسلم 
بن عقیل را با اشد فشار مورد تهدید و شکنجه قرار 
دهد. بدین جهت، هانی بن عروه را با غدر و حیله به 
داراالماره کشاند و به ضرب و شتم او پرداخت. وقتی 
گروهی از مردم در اعتراض به رفتار او داراالماره را 
محاصره کردند، با توسل به دروغ و نیرنگ آن ها را 

متفرق کرد.
در این مقطع هم نقش خواِص به اصطاح طرفداِر 
حق که حق را شــناختند و تشــخیص دادند، اما 
دنیایشان را بر آن مرجح دانستند، آشکار می شود. 
از طرف دیگر، حضرت مسلم با جمعیت زیادی به 
حرکت درآمد. در تاریخ »ابن اثیر« آمده اســت که 
گویی 30 هزار نفر اطراف مســلم گرد آمده بودند. 
از این عده فقط 4 هزار نفر دورادور محل اقامت او 
ایستاده بودند و شمشیر به دست، به نفع مسلم بن 

عقیل شعار می دادند.
این وقایع، مربوط به روز نهم ذی الحجه است. کاری 
که ابن زیاد کرد این بود کــه عده ای از خواص را 
وارد دســته های مردم کرد تا آن ها را بترســانند. 
خواص هم در بین مردم می گشــتند و می گفتند 
با چه کسی سر جنگ دارید؟ چرا می جنگید؟ اگر 
می خواهید در امان باشید، به خانه هایتان برگردید. 
این ها بنی امیه اند. پول و شمشــیر و تازیانه دارند. 
چنان مردم را ترســاندند و از گرد مسلم پراکندند 
که آن حضرت به وقت نماز عشا هیچ کس را همراه 

نداشت؛ هیچ کس!
آن گاه ابن زیاد به مســجد کوفــه رفت و اعان 
عمومی کرد که همه باید به مسجد بیایند و نماز 

عشایشان را به امامت من بخوانند!
تاریخ می نویســد: مسجد کوفه مملو از جمعیتی 
شــد که پشت ســر ابن زیاد به نماز عشا ایستاده 
بودند. چرا چنین شــد؟ بنده کــه نگاه می کنم، 
می بینم خواِص طرفدارِ حق مقصرند و بعضی شان 
در نهایت بدی عمل کردند. مثل چه کسی؟ مثل 
شریح قاضی. شریح قاضی که جزو بنی امیه نبود! 
کسی بود که می فهمید حق با کیست؛ می فهمید 
که اوضاع از چه قرار اســت. وقتی هانی بن عروه را 
با سر و روی مجروح به زندان افکندند، سربازان و 
افراد قبیله  او اطراف قصر عبیداهلل زیاد را به کنترل 

خود درآوردند.
ابن زیاد ترســید. آن ها می گفتند: شــما هانی را 
کشته اید. ابن زیاد به شریح قاضی گفت: برو ببین 
اگر هانی زنده است، به مردمش خبر بده. شریح دید 
هانی بن عروه زنده، اما مجروح است. تا چشم هانی 
به شریح افتاد، فریاد برآورد: ای مسلمانان! این چه 
وضعی است! پس قوم من چه شدند؟ چرا سراغ من 
نیامدند؟ چرا نمی آیند مرا از اینجا نجات دهند، مگر 
مرده اند؟! شریح قاضی گفت: می خواستم حرف های 
هانی را به کسانی که دورِ داراالماره را گرفته بودند، 
منعکس کنم. اما افسوس که جاسوس عبیداهلل آنجا 
حضور داشت و جرئت نکردم! جرئت نکردم یعنی 
چه؟ یعنی همین که ما می گوییم ترجیح دنیا بر 
دین! شاید اگر شریح همین یک کار را انجام می داد، 

تاریخ عوض می شد.

خلوت انسان با خدا 
به این معناست که 
بین خود و خدای 

خود مانعی نداشته 
باشند؛ همین که 

برای خدا نماز 
بخوانیم، علمی 
فرا بگیریم، به 

مردم خدمت و به 
آبرومندان کمک 

کنیم، همه خلوت 
با خدا محسوب 

می شوند

بــــــــرش

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

 اجتهاد   کتــاب »تحف العقول في علم 
األصــول« تقریرات درس آیــت اهلل وحید 
خراســانی به قلــم حجت االســام علی 
به  باقرالعلوم)ع(  انتشارات  توسط  کرباسی 
زیور طبع آراســته شــد. این کتاب شامل 
مباحثــی از علم اصول اســت که آیت اهلل 
حسین وحید خراسانی در مسجد اعظم قم 
تدریس نمــوده و متضمن مباحث اصولی 
متأخریــن و معاصرین از نظــرات فقهای 
گرانقدر همچون شــیخ انصــاری، محقق 
خراســانی و... اســت. این تقریر برحسب 

تقریظ آیت اهلل وحید خراسانی مورد تأیید 
است و با بیانی سلیس و اسلوبی سهل در 
اختیار عاقه مندان و طــاب علوم دینی 

قرار گرفته است.

معرفی کتاب

»تحف العقول فی علم األصول« منتشر شد
از سوی انتشارات باقرالعلوم)ع(

گفتار

یادداشت شفاهی
 حجت االسام علی اکبر نوایی شورورزی
 عضو کمیسیون اجتماعی و سیاسی شورای عالی حوزه علمیه خراسان

حاشیه
دیدگاه استاد انصاریان درباره آثار اخیرش

bکافی؛ معدنی از معارف اهل بیت
ترجمه کتاب کافی چند حســن دارد؛ کافی 10 جلد است 
کــه دو جلد آن اصول، هفت جلد فروع و یک جلد آن روضه 
است که به معنای گلستان اســت. یکی از خصوصیات این 
کتاب، خود مؤلف اســت که عالم مورد اعتماد علمای زمان 
خودش و حتی مورد تعریف عالمان اهل ســنت بوده است. 
دیگر اینکه در عصر غیبت صغری نوشــته شــده است؛ 90 
درصد روایات آن سند دارد و آخر اینکه بیشتر روایات آن با 
آیات قرآن هماهنگ است و این خصوصیات مربوط به هزار و 

200 سال پیش است. وعاظ و علمای بزرگ شیعه در فقه و 
اخاق به این کتاب مراجعه داشتند که این معدنی از معارف 

اهل بیت)ع( است.
روی تفســیر ]حکیم[ هم کارهای مهمی باید انجام شود. من 
همه مواد آن را نوشــته ام و تفسیر تمام شده، ولی از انتقاد و 
نظر دیگران نیز دارم اســتفاده می کنــم که یک مقدار طول 
می کشــد تا ان شاءاهلل 35 جلد آن، یک تفسیر پخته، به روز و 

دوای درد جامعه باشد.

عبرت از تاریخ

 معارف   کتاب »نظام حقوق بشــر اسامی« 
اثر حجت االســام دکتر محمدجواد ارســطا، 
هفته گذشــته به عنوان کتاب برگزیده ســال 
ستاد حقوق بشــر اسامی قوه قضائیه انتخاب 
شــد. این کتاب که توسط مرکز پژوهشی مبنا 
منتشر شده، حاصل تقریرات درس خارج حقوق 
بشر اســامی دکتر محمدجواد ارسطاست و 
به کوشش ســیدعزیزاهلل موسوی تدوین شده 
است. نویسنده در این کتاب کوشیده تا با شیوه 
اجتهادی و اســتداللی مرسوم در فقه شیعی، 
مواد اعامیه اسامی حقوق بشر را بررسی کند. 

اعامیه حقوق بشر اسامی مشهور به اعامیه 
قاهره که در ســال 1990 به تصویب رســید، 
واکنشــی بود به اعامیه حقوق بشر که برایند 

تاش های حقوقدانان کشورهای غربی است.

»نظام حقوق بشر اسالمی« بر اساس فقه شیعه
کتابی که برگزیده سال ستاد حقوق بشر اسامی شد
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  
 یا ذاالجالل 

واالکرام
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 ترکی المالکی، سخنگوی ائتالف سعودی با اعتراف تلویحی 
به ترور برادر رهبر انصاراهلل یمن گفت: بسیاری از فرماندهان و 
شخصیت های یمنی تحت نظر هستند و جزئیات کشته شدن 

»ابراهیم بدرالدین الحوثی« به زودی اعالم می شود.

رجب طیب اردوغان با اشاره تلویحی به عملیات ترکیه در 
سوریه در آینده ای نزدیک گفت: ماه اوت در تاریخ امت ترکیه 
ماه پیروزی هاست و امیدواریم در ماه جاری میالدی پیروزی 

دیگری به زنجیره پیروزی های خود بیفزاییم.

ذبیح اهلل مجاهد، ســخنگوی طالبان تصریح کرد که هنوز 
توافقی با آمریکا صورت نگرفته است و تا زمان خروج آخرین 

نظامی خارجی از افغانستان جنگ ادامه خواهد داشت.

اخبار ضد ونقیض از سقوط کاخ المعاشیق درعدن حکایت دارد

آتش در اردوی دشمنان یمن
  جهان  پس از چند روز درگیری در شــهر عدن،گفته 
می شود این شهرتوسط حامیان امارات فتح شده است. 
به دنبال باال گرفتن این درگیری ها که عدن را رســماً 
بــه میدان جنگ بین حامیان امــارات واحزاب متمایل 
به ســعودی  تبدیل کرده است، روز جمعه سازمان ملل 
طرفین را به خویشتنداری توصیه کرد. روز گذشته هم 
یک مسئول دبیرخانه اتحادیه عرب گفت: اتحادیه عرب 
همــه یمنی ها را به عقالنیــت و ترجیح دادن مصلحت 
عالی کشور به هر گونه منافع تنگ نظرانه با هدف حفظ 

امنیت، سالمت و تمامیت ارضی یمن فرا می خواند.
به نظر می رســد، با افزایش درگیری ها ســازمان ملل و 
اتحادیــه عرب بیــم آن دارند که مــردم یمن حتی در 
جنوب برای حفظ امنیت به ســوی انصــاراهلل متمایل 
شــوند؛ چرا که این منبع تأکید کرده است امکان پایان 
دادن به نبــرد در یمن از طریق نظامــی وجود ندارد؛ 
بنابراین اتحادیه عرب همه طرف ها را به آتش بس و ورود 
جدی به گفت وگوی مسئوالنه به منظور پایان دادن به 
اختالفات و تالش برای تضمین بازگشت مشروعیت به 
کشــور و نیز پایان دادن به درد و رنج ملت یمن و حفظ 

وحدت کشور دعوت می کند.
 اما در مقابــل وزیر خارجه امارات بــر ضرورت تمرکز 

تالش ها برابر انصاراهلل تأکید کــرد. عبداهلل بن زاید آل 
نهیان تأکید کــرد: امارات به عنوان شــریک فعال در 
ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودی، نهایت تالش 
خود را برای آرام سازی و توقف تنش ها در عدن و تمرکز 
کامــل برای مقابله با حوثی هــا و پیامدهای آن، به کار 

بسته است.
باوجود این محمد البخیتی، عضو شورای سیاسی گروه 
انصاراهلل در فیس بوک، نمایندگان رسمی انصاراهلل، حزب 
االصالح و شورای انتقالی را به منظور برقراری آتش بس 
تا دســتیابی به توافق بر سر تشــکیل دولت انتقالی به 
نشســت دعوت کرد.وی افزود: مایلیم که یمنی ها زمام 
امور را به دســت گرفته و تا زمان توافق بر سر تشکیل 
دولــت انتقالی مورد قبول همه طرف ها و با مشــارکت 
دیگر گروه ها نشســت برگزار کنند.البخیتی ادامه داد، 
عربســتان و امارات توجهی بــه رنج ملت یمن در عدن 
در جنوب یمن نمی کنند و این منطقه تبدیل به صحنه 

جنگ شده است.
این رهبر انصاراهلل خاطرنشــان کرد: اگر رهبران اصلی 
با هم توافق کنند مــا در تصمیم گیری هایمان بازنگری 
خواهیم کــرد و هرگز اجــازه مداخله از خــارج برای 

تأثیرگذاری در این باره را نمی دهیم. 

یورونیوز: در پی مناقشــات دولت آمریکا و 
آلمان بر سر افزایش بودجه نظامی این کشور، 
آمریکا تهدید کرده 33هزار نیروی مســتقر 

خود در آلمان را به لهستان منتقل می کند.
سی ان ان: پاتریک کروسیوس، عامل کشتار 
ال پاســوی تگزاس که به قتل ۲۲ نفر متهم 
شــده به »هدف گرفتن مکزیکی ها« اعتراف 

کرده است.
گاردین: به دلیل میراث جنگ های عراق و 
افغانستان، جوانان انگلیسی تمایل و آمادگی 
چندانی برای پیوستن به نیروی زمینی ارتش 

بریتانیا ندارند.

اندیشکده رند بررسی کرد
طنز تلخ دموکراسی درکشمیر 

رند  اندیشکده  خالدی: 
در یادداشتی به موضوع 
افزایــش تنــش ها در 
منطقه کشمیر پرداخته 
و نوشت: نارندرا مودی 5 

اوت به بهانه مبارزه با تروریسم ماده 370 قانون 
اساسی که خودمختاری کشمیر را به رسمیت 
می شناخت، لغو کرد. این اقدام می تواند یکی از 
بی ثبات ترین مناطق جهان را باز هم بی ثبات تر 
کند. تأثیر این اقدام به فراتر ازکشمیر رسیده و 
بالفاصله تبعات آن در سرتاسر هند، پاکستان 
و حتی افغانستان احساس خواهد شد.در ادامه 
آمده است: در کوتاه مدت این حرکت مطمئناً 
شــورش و بی ثباتی هایی همانند آنچه در طول 
دهه 1990 اتفاق افتاد را به دنبال خواهد داشت. 
این اقدام همچنین ظرفیت درگیری بین هند 
و پاکســتان به عنوان دو کشــور دارای سالح 
هســته ای را باال می برد. با این حال مهم ترین 
تأثیر این تصمیم مودی که اقلیت مســلمان را 
هدف قــرار داده، ضربه به دموکراســی هندی 
خواهد بود. دموکراســی مجموعه ای از اصول 
حک شده بر سنگ نیست؛ دهلی نو که از مطرح 
شدن خود به عنوان بزرگ ترین دموکراسی روی 
زمین افتخار می کنــد، اکنون باید این را درک 
و بیش از پیش اصول خود را خدشــه دار نکند.

نشست آشتی کنان
 لبنانی ها در کاخ بعبدا 

گرد هم آمدند
 االخبار: دو نشست در کاخ بعبدا به منظور 
آشــتی میان رئیس حزب سوسیالیست 
ترقــی خــواه و رئیس حــزب دموکرات 
لبنان در حضور میشــل عون و نبیه بری 
و سعدالحریری برگزار شــد. پس از پایان 
این نشســت کــه نزدیک به دوســاعت 
طول کشید، ســعدالحریری اعالم کرد که 
شــرکت کنندگان در این جلسه، نسبت 
به پیشــرفت های حاصل شــده در زمینه 
پاکسازی فضای سیاســی، شفاف سازی، 
آشتی و بازگشت نظم به فعالیت های نهادها 
و نیز تأکید بر ضرورت تعهد بر محافظت از 

ثبات سیاسی ابراز رضایت کردند.

هنگ کنگ قربانی  دعوای چین و آمریکا
تب اعتراض های مردمی در هنگ کنگ بار دیگر باال گرفته. راهپیمایی خیابانی که 
از دو ماه پیش آغاز شده، اکنون رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است؛ طوری 
که معترضان در موج دوم اعتراض های خود که از جمعه آغاز شد، خواستار استعفای 
 »کری الم« رئیس اجرایی دولت محلی هنگ کنگ که به پکن وابسته است، شده اند.

در بحث تداوم اعتراض ها توجه به دو نکته ضروری به نظر می رســد. نخست تضاد 
بنیادین  موجود در نوع ساختار این دولت شهر با حاکمیت چین است. هنگ کنگ 
که از ســال 1۸۴۲ تا 1997 جزو مســتعمرات بریتانیا بود در سال 1997 و پس از 
پایان یافتن پیمان پیشین به چین پیوست. واقعیت آن است که هنگ کنگ پیش 
از پیوستن به چین با بهره مندی از نظام دموکراتیک موجود توانسته بود به سرعت 

پیشرفت کرده و به صورت یک مرکز اصلی امور مالی در جهان مطرح شود. 
این نوع نظام حکومتی موجود در این دولت شهر با سیستم حکومتی چین کمونیست 
که مبتنی بر نظام تک حزبی است در تضاد کامل قرار دارد.نکته دوم نارضایتی مردم 
هنگ کنگ از نوع عملکرد چین در قبال این دولت است. بر پایه قرارداد منعقد شده 
میان پکن و لندن پس از واگذاری این منطقه به چین قرار بر آن شــد به مدت 50 
سال در ساختار قدرت دولت محلی هیچ تغییری داده نشده و هنگ کنگ همچنان 
به مثابه بندری آزاد و دموکراتیک باقی بماند، اما پس از مطرح شدن موضوع الیحه 
اســترداد مجرمان به چین این تصور در ذهن مردم هنگ کنگ ایجاد شد که پکن 
دنبال نفوذ خزنده و تحمیل حاکمیت خود بر این منطقه اســت.البته در تداوم این 
اعتراض ها یک بعد خارجی هم دخالت دارد و آن موش دوانی دولت آمریکا و انگلیس 
در راستای تخریب روابط چین و هنگ کنگ است. با روی کار آمدن ترامپ  رقابت 
زیر پوستی ایاالت متحده و چین برای کسب هژمونی جهانی جای خود را به دشمنی 
آشکار داده و پیرو همین موضوع واشنگتن در تالش است از هر روزنه ممکن ضربه ای 
به چین وارد کرده و رشــد ســریع اقتصادی آن را متوقف کند. به نظر می رسد در 

شرایط حاضر هنگ کنگ همین روزنه و نقطه فشار واشنگتن بر پکن است.
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عکس نوشت

حامیان سیاه ها، خطرناک تر از القاعده
اسناد و مدارک داخلی اف.بی.آی که به تازگی فاش شده اند، نشان می دهد این 
سازمان در یک دسته بندی عجیب از جدی ترین تهدیدات در داخل آمریکا، 
افراط گران حامی هویت سیاهپوســت و همچنین افراط گران حامی محیط 
زیست/حقوق حیوانات را در رده  باالترین تهدیدات و حتی باالتر از گروه های 
دیگر نظیر القاعده و نژادپرستان سفیدپوست قرار داده است. در این اسناد در 
عین حال ادعا شــده که تعدادی از افراط گران این دسته به دنبال »تشکیل 
یک سرزمین مجزا برای سیاهپوستان یا ایجاد یک سری مؤسسات، جوامع یا 
سازمان های اداری خودمختار در جوامع سیاهپوست داخل آمریکا« هستند.

  رسانه های پاکستان مطرح کردند آزمایش نظامی ناموفق عملیات علیه حماس
 4 فلسطینی در مرزهای 
شرقی غزه شهید شدند

بروز سانحه در شرکت 
هسته ای روس اتم روسیه

گمانه زنی از پنج توافق 
طالبان و آمریکا

خبرگزاری وفا: ارتش رژیم صهیونیستی، 
بامداد روز گذشته یک پایگاه حماس نزدیک 
مرزهای شــرقی نوار غزه را هدف قرار داد. 
روزنامه »القدس العربی« در این باره نوشت: 
پایگاهی که صهیونیســت ها به آن حمله 
کرده انــد، تحت عنــوان »نیروهای کنترل 
میدانی« وابسته به فلسطین است که توسط 
جنبش حماس اداره می شود. بر اساس اعالم 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز، در 
درگیری های مسلحانه در شرق مرزهای غزه 
»تعدادی فلسطینی به شهادت رسیدند«. 
خبرگزاری وفا تعداد شهدای این درگیری را 

چهار نفر ذکر کرده است.

مهر: شرکت هســته ای روس اتم روسیه 
اعــالم کرد که »به علت بروز ســانحه در 
محدوده شــلیک نظامی در آرخانگلسک 
هنگام اجرای آزمایش های سامانه پیشران 
واکنشــی با ســوخت مایع، پنــج تن از 
کارکنان شرکت دولتی روس اتم جان خود 
را از دست دادند«. بنا بر گزارش ها، سه تن 
دیگر نیز در این حادثه زخمی شــده اند. 
گفته می شود که هنگام بروز سانحه، تیم 
فنی و مهندســی روس اتــم در حال کار 
بر»منبــع انرژی ایزوتوپ« برای ســامانه 
پیشــران بودند. به گفته مقامات محلی، 
وضعیت منطقه عادی گزارش شده است. 

فارس: در پی انتشار اخبار متناقض از توافق 
احتمالی طالبان و آمریکا، برخی رسانه های 
پاکستان به انتشار برخی بندهای احتمالی 
توافقات پرداختند. بر این اساس بندهای این 
توافق شامل این موارد است: 1- انتخابات 
ریاســت جمهوری افغانســتان به تعویق 
بیفتد. ۲- تا دو ســال نیروهای آمریکایی 
در دو مرحله از این کشــور خارج شــوند. 
3- روز سوم عید توافق نامه بین طالبان و 
خلیلزاد امضا شــود. ۴- یک هفته پس از 
امضای توافق نامه، نشســت بین االفغانی 
در اســلو پایتخت نروژ برگــذار گردد. 5- 
10 هزار زندانی طالبان از زندان آزاد شوند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 پیرمحمد مالزهی، تحلیلگر مسائل شرق آسیا
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((﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ))
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ــ︡ در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀دآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب ︫ــ︣ی و ا︨ــ︐︀﹡﹩ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از                  

.  ︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ح﹑︭︀ن ذ﹎︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹞︃︑ ︀  ︀ن﹎︡﹠﹠﹋ ︡﹫﹛﹢︑

استاندارد توليد / مشخصات فنى موضوع مناقصه رديف 
مبلغ تضمين شركت در

فرآيند ارجاع كار  به ريال
نوع تضمين شركت در  فرآيند ارجاع كار  

1.واريز نقدى به حساب جارى شماره DIN 558, DIN 3202746/300/000 100050005خريد شير پروانه اى 800و 1600 فشار 16 و شير فشار شكن 800 1
بانكى پاسارگاد شعبه آبفاى مشهد

2. ضمانتنامه بانكى
3.اوراق مشاركت  

4. چك تضمين شده بانكى

,ISIRI 3664, DIN 3352 خريد شير فلكه 2 اينچ و 3/4 اينچ به تعداد 1120 عدد 2
ISO 520815/460/000

3
خريدوحمل 50 تن پلى الكتروليت به محل تصفيه خانه هاى 

1/440/000/000----------شماره4 و 5(التيمور وخين عرب) (دو مر حله اى ) 

 ️﹋︣  ︫︀ ︣ ﹇︣ارداد﹨ ️ ١٣٩٨/٠۵/٣٠ازد﹁︐ ︀︽﹛ ﹩﹎درج آ از ︑︀ر :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و  ارز ️ ﹁︀در ﹏﹞ و ︣ا﹡﹩ .      ٣-︑︀ر﹝︻ ︣ ︡      ٢-﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر : درآ﹝︡﹨︀ی ︾﹫ ︪﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب ️ ﹋︣  ︫: ︀ ١- ﹋︀ر﹁︣﹝
︀︀ن و﹇️   ︎﹤  ︨︿رد ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀و دو ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١٠و ارز ﹉ ︿دت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ رد﹢︻ ️ ﹚﹞ ﹟︣︠۴- آ     . ︡ ︫︀  ︋﹩﹞ ️ ﹁︀در ﹏︋︀﹇  http://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️ ︀ ︀ در︨   ︡ ︪﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب

. ︡ ︡ ر︨﹫ ﹢ا﹨ ﹥ ا︵﹑ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان︠   ︋ً︀ ️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥)﹋︐︊ ﹁︀در ️ ﹚﹞ و ﹏﹞) ا︵﹑︻︀ت ︣ ︀  ︨ ︳︣ا  ︫︡ ︦ از ا﹡︖︀م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗ ︎-۵     .︫︡︀ اداری (١۵:٢٠) ﹝﹢رخ ١٣/١٣٩٨/٠۶ ﹝﹩︋ 
︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭︀ت رد ︿﹉ و دو ﹝﹢رخ   ︎﹩︀︪﹎٣٧٠٠٨١۴٩     ٧-︋︀ز ﹟﹀﹚︑ . ︡ ︪﹞ آب و﹁︀︲﹑ب ️ ﹋︣ ︡ ،︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ ، ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی︫  ︪﹞ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ و, ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ت ارز﹋︀  ︎﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞-۶

. ︡ ︫︀ ︣﹡︡﹎︀ن   ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨ -٩      . ︡ ︫︀ ﹥ ﹝︀ه ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︡ت︨   ︋️ ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞ ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ︀دات از ︑︀ر﹠︪﹫ ︡       ٨-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر︎  ︫︀  ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠۶/١١
︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۶۲
۷۶

﹞︀ره ٣م-٩٧ آ﹎﹞ ︡︡﹝︑ ﹩﹙️ ﹝︤ا︡ه︫ 
︡ه در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ﹫︣و آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹢ر︠﹥ ﹨︀ی ٩٨/٠۵/٠۵ و ٩٨/٠۵/٠٧ درج︫   ︎
︣﹝︀﹥ ﹎︢ار   ︨﹩︀︨︀﹠ ︭﹢ص ︑︖︡︡ دوم ﹁︣ا︠﹢ان︫  ﹝︣دم ﹡﹢ ز﹡︖︀ن و ﹇︡س در︠ 
 ﹏︋︀﹆︐﹞ ︹﹫ ﹥ روش︋   ︋︣︋ا ︣ ︪ــ﹩ از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹁︀︲﹑ب︫  ︋︣ای ︵︣ح " ︑﹊﹞﹫﹏︋ 
 ﹤ارا ️﹚﹞ ︡﹡︀︨︢اران ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ر﹎ ﹤︀﹞︣ ﹥ ا︨︐︱︀ر︨  ︋︪﹞︀ره ٣م-٩٧ " ︋ 
 ١١ ️︻︀  ︨﹤  ︋﹩︀︪﹎︀ز ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٣٠/٩٨/٠۶ ︑﹞︡︡ و ز﹝︀ن︋  ــ︀︻️ ١۵:۴۵  روز︫  ︎︀﹋︀ت ︑︀︨ 
︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه  ﹥ ︻︡ه︋   ︋︀﹨ ﹩﹎آ ﹤﹫﹚﹋ ﹤﹠︤﹨ ً︀ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠۶/٣١  ﹝﹢﹋﹢ل ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ . ︲﹞﹠

. ︫︡︀︋ ﹩﹞
︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن   د﹁︐

/ع
۹۸
۰۶
۲۹
۷

«﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز ﹩﹎آ»
 ﹤﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪︣و ﹅︣︵ ︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و از ــ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ــ︡ در ﹡︷︣ دارد︋ 

. ︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ران ذ﹊﹡︀﹝﹫ ذ﹏ را ︋﹥︎ 

عنوان پروژهرديف
مدت  
اجراء

مبلغ برآورد اوليه 
به ريال 

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار به ريال

رشته و رتبه مورد نياز
نوع تضمين شركت در

 فرآيند ارجاع كار

1
اصالح شبكه و نصب مجدد انشعابات آب  بصورت 

پراكنده در سطح منطقه 3
125/490/341/943275/000/000

5 آب يا تاسيسات 
وتجهيزات 

1- واريز نقدى به حساب جارى شماره 
100050004 بانك پاسارگاد شعبه آبفاى 

مشهد
2- ضمانتنامه بانكى
3 –اوراق مشاركت 5 ابنيه 128/204/065/919411/000/000ساخت دال هاى بتنى پيش ساخته 2

 ٩٨/۵/٢٣ ️︀︽﹛ ﹩﹎درج آ از ︑︀ر : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀در ︣ا﹡﹩     ٣-︑︀ر﹝︻ ︣﹫︾ ︀ی︣︵ ﹏﹞ ا︻︐︊︀ر : از ﹟﹫﹞︃︑ ﹏﹞-٢     ︪︡﹞ ١-﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب
۴- ︑︀ر﹢︑ ﹏ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه : ︨︀︻️ ١۵:٢٠ ﹝﹢رخ ۶/۶/٩٨    

 . ︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب ️﹋︣ ︀﹋︀ت ارز︪﹞ : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡،︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟،﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶،د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی︫   ︎﹜﹫﹚︧︑ ﹏﹞ -۵
 . ︫︡︀ ﹥ ﹝︀ه ﹝﹩︋  ﹥ ﹝︡ت︨  ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️︋  ︀﹋︀ت︎   ︎﹏﹢︑ ︀دات از ︑︀ر﹠︪﹫ ۶- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر︎ 

︀ً ︋﹥ ا︵﹑ع ا︪︀ن ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡ . ٧- ︎︦ از ا﹡︖︀م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا︀︨ ، ︳︣ ا︵﹑︻︀ت (﹝﹏ و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥) ﹋︐︊
٨- ﹨︣﹉ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ︋﹥ ︮﹢رت ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د و ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  

︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ را﹡﹠︡﹎︀ن و ﹋﹞﹉ را﹡﹠︡﹎︀ن 

﹝︪︡(در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥) ︋﹥ ﹋︡ ٢٠٠٣                                       
و ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧۵۶٨ ﹡﹢︋️ دوم 

از  ︑︖ــ︀رت  ﹇︀﹡ــ﹢ن  ﹝ــ︀ده ٢٢۵  ا︗ــ︣ای  در 
﹋﹙﹫﹥ ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ 
را﹡﹠ــ︡﹎︀ن و ﹋﹞ــ﹉ را﹡﹠ــ︡﹎︀ن ﹝︪ــ︡ ︋ــ﹥ 
︫ــ﹞︀ره ︔︊️  ٧۵۶٨ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎ــ︣دد ︑︀ ︋︀ 
در د︨️ دا︫︐﹟ ﹝︡ارک ︫﹠ ﹩︀︨︀︡ا﹋︓︣ 
 ﹤︋ ﹩﹎آ ﹟اول ا ︣ف ﹝︡ت ۶ ﹝︀ه از ︑︀ر︸
﹫︣وزی  ﹢﹜﹢ار︎  ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹏ ︑︭﹀﹫﹥ وا﹇︹ در︋ 
﹑ک ٩١ ﹝︣ا︗︺﹥  ﹫ــ﹟ ٨ و ١٠︎   ︋﹩﹡︀﹇︀ ︋﹢﹜ــ﹢ار︠ 

﹡﹞︀﹠︡.  ︫﹞︀ره ︑﹞︀س٠٩١۵١١۵٠۵٢٩
 ﹩﹞︣ ︀︲︡ر﹝ا -﹩︣ان ︑︭﹀﹫﹥ :﹨︀دی ﹋︧︣ا︡﹞ 

﹝﹞︡ر︲︀ ﹝﹞︡ی

/ع
۹۸
۰۴
۵۸
۸

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
١- ﹝︤اــ︡ه ﹎ــ︢ار: ﹨︐ــ﹏ ︔︀﹝﹟ وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡ ا﹡︐ــ︀ی ︋﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د ا︋︐ــ︡ای ︗ــ︀ده ︵︣﹇︊﹥ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن                        

.︣︔﹢﹋ ﹩︐︀﹫︨ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︀ی﹨ ︹﹝︐︖﹞
٢. ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه: ٢/١ – ا︗︀ره ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︋﹩ ︋︀ ا﹝﹊︀﹡︀ت(︨﹢﹡︀ و ︗﹊﹢زی، ﹞︀م ︑︣﹋﹩، ا︑︀ق ﹝︀︨︀ژ، ﹋︀﹁﹩ ︫︀پ) ︋﹥ ﹝︐︣اژ 

﹏︐﹨ ﹤︵﹢﹞ ٩٣ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ وا﹇︹ در
.﹏︐﹨ ﹤︵﹢﹞ ﹏︠١٢٠٠ ﹝︐︣ دا ️︀︧﹞ ︀︋ ﹩︫٢/٢- ا︗︀ره ز﹝﹫﹟ ورز

 ﹤  ︋︊︴﹞ ١٨٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و ﹁︱︀ی ︿﹆︧﹞ ﹟﹛︀ ︀ ﹝︧ــ︣﹆︑ ️︀︊﹩ ۵٢٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨  ــ﹠︐﹩︋  ٢/٣- ا︗︀ره ﹝﹏ ر︨ــ︐﹢ران︨ 
.﹏︐﹨ ﹤︵﹢﹞ ﹏︠١٢ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ دا ️︀︧﹞

︣︐﹞ ٩٠ ️︀︧﹞ ﹤︋ ﹏︐﹨ ︫︀پ ﹩﹁︀﹋ ﹏﹞ ٢/۴- ا︗︀ره
٣- ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه:

﹝︊﹙︼ ١٨/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ٣/١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︋﹩   
﹝︊﹙︼ ١٨/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ٣/٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ز﹝﹫﹟ ورز︫﹩  

﹝︊﹙︼ ٣۵/۴٠٠/٠٠٠ ر︀ل  ٣/٣- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ر︨︐﹢ران ︨﹠︐﹩  
﹝︊﹙︼ ١٧/۴٠٠/٠٠٠ ر︀ل ٣/۴-︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹋︀﹁﹩ ︫︀پ   

﹞ -۴﹏ و ﹝﹙️ ︋︀زد︡از ﹝﹏ و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه: ﹝︪ــ︡ ا﹡︐︀ی ︋﹢﹜﹢ارو﹋﹫﹏ آ︋ــ︀د ا︋︐︡ای ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥ ﹨︐﹏ 
︔︀﹝﹟ وا︡ اداری ﹨︐﹏ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۶ ﹝﹢رخ ٢٣/٩٨/٠۵

﹞ -۵﹏ و ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚︀دات: ﹝︪︡ ا﹡︐︀ی ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د ا︋︐︡ای ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥ ﹨︐﹏ ︔︀﹝﹟ وا︡ اداری ﹨︐﹏ 
︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ ﹝﹢رخ ٢٨/٩٨/٠۵

﹞ -۶﹏ و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات: ︑︣ان ︠﹫︀︋︀ن ﹋︣﹛ ︠︀ن ز﹡︡، ︠﹫︀︋︀ن ا︣ا﹡︪︣ ︋︺︡از ︀رراه اراک ︎﹑ک ١٣٧ 
﹝﹢رخ ٣٠/٩٨/٠۵.

 ︡وا ﹤ ︡ه︋   ︫﹟﹫﹫︺︑ ــ﹢ا︋﹅ ﹋︀ری در ︑︀ر ︀ ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ ﹝︡ارک︨  ﹑﹫️ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد︋  از﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡︮ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏︐﹨ اداری

︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ︫﹞︀ره ۴-٣۵۵١٠٩٠٠ وا︡ اداری ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹎︣دد.

/ع
۹۸
۰۶
۲۹
۴

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︣ــ﹛ ︣م ︱︣ت ر︲ــ︀ (ع) در ﹡︷︣ دارد   ︨
 ﹅︣ ــ﹏ ٧٠٠٠ ﹝︐︣ ﹋︀︋﹏ ﹡︧ــ﹢ز ﹝﹆︀وم در ︋︣ا︋ــ︣ ︲︣︋﹥ و﹢︑ ، ﹤ــ﹫︑
︨ــ۵︤︀/٢x١ NYSLY  ارت دار- ﹝ــ︀رک درا﹋︀ را از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ ، ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری 
                                     ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ــ  ︨﹤ ﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/۵/٢۴  ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥︋  روز︎ 
http:// sem.aqr-harimeharam.orgآدرس ﹤ ا︨︐︺﹑م ﹨︀ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋ 

( ︑﹙﹀﹟ ٣١٣٠۵٢۴٣-٠۵١ ) ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇︡ام 
.︡﹠︀﹝﹡

  ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع)

/ع
۹۸
۰۶
۲۹
۱

/ع
۹۸
۰۶
۲۹
۲

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ ︮︊︀ ﹝ــ︡ل ١٣٨۶  
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٢٠۶١٧٠٣ و ︫ــ﹞︀ره 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٩٨   ︫﹤  ︋ S١۴١٢٢٨۶١۶︫︀︨ــ﹩  ١٩١٨
د ٢٧  اــ︣ان ٣٢ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻︊︡ا.. ︻︊︀︨ــ﹩  ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۲۷
۲

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ز﹨︣ا ︋﹫﹙﹠︡ی ﹝︀﹜﹉ ︠﹢دروی ︎︥و ︎︀رس ︋﹥ 
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAAN21CA9AK784676 و ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 12489092743 ︋﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش 
︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁ــ︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠ــ﹢درو وا﹇︹ در 
 ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ ︫︣ ︀ن﹊﹫︎
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

/ع
۹۸
۰۶
۰۰
۴

آگهى مناقصه عمومى  نوبت دوم
 ︫︣ ﹩﹞﹑︨︣م ا︐﹞ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ︫﹞︀ره ٢٠٠ ︋﹠︡ ٣ ﹝﹢رخ٩٨/٠۴/٢٧ ︫﹢رای ﹤︋ ﹤︣داری ︋︪︣و︫
﹑﹫️ دار  ️ ﹨︀ی︮  ﹥ ︫ــ︣﹋  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︀ر از﹋ ﹜︖ ︉﹛︀﹇ ︣و در﹫﹡ ﹟﹫﹞︀︑ ﹤ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹢د را در ﹇︀﹜︉ ا︨﹠︀د︫  ﹫︪﹠︀دات︠   ︎٩٨/٠۵/١۵ ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹫︲︀﹆︐﹞ ︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام
 ﹏﹢︑ ︣داری ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︍︣ده ︑︀︎︀︀ن و﹇️ اداری ٣٠/٩٨/٠۵︋  ﹥ ﹨﹞︣اه︨   ︋﹤︐︧︋︣  ︨️﹋︀ ︑﹊﹞﹫﹏ و در︎ 
︀ ︱﹢ر ا︻︱︀   ︋٩٨/٠۵/٣١ ﹤︊﹠︪︖﹠ ︊ روز ︎   ︮١٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀دات وا︮﹙﹥ راس︨   ︎.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در
﹝︐︣م ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت ︫ــ︣داری ︋︀ز و ﹇︣ا️ ︠﹢ا﹨︫︡ــ︡.  ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑ع از ︫ــ︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ در 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟: ٠۵۶٣٢٧٨٧٧٠۵ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋  ︀ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫ ﹤︋ ︀ت اداری︻︀︨
 ﹤︪︣و ︣دار︋   ︫﹩﹛﹑  ︋﹟﹫︧ 

وزارت ﹡﹫︣و
︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

 ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن
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