
 

شاد ی های حالل را د ر د هه والیت معرفی کنیم
 معارف  عضو هیئت علمی فرهنگستان عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی:

علوم اســامی خواســتار تبیین و معرفی 
شاد ی های مشــروع و حال به آحاد  مرد م 
به خصوص د ر ایام د هه والیت و امامت شد . 

حجت االسام والمسلمین علیرضا پیروزمند  
ضمــن تبریک د هه والیــت و امامت ابراز 
د اشت: ایام سراسر شاد ی عید  قربان تا عید  

 ............ صفحه 7غد یر، یکی از...

لیگحرفهای
رفتارحرفهایمیخواهد
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 :jامام علی
همان گونه که 
خد اوند  به شما 

د ستور د اد ه است، 
با مرد م 

به زبان خوش 
سخن بگویید . 
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  با وجود  تحریم های چهل ساله به توانایی های 
مهمی د ر زمینه سالح های د فاعی د ست یافته ایم

 ............ صفحه 4

 رهبر انقالب اسالمی د ر د ید ار هیئتی از جنبش انصاراهلل: 

باقدرتدرمقابلتجزیهیمنبایستید

افزایش 25 د رصد ی 
قیمت برنج »ناخالص« ایرانی 

بفرمایید  
طارم بمبئی 

و کراچی!
رهبر انقالب اسالمی د ر د ید ار هیئتی از جنبش انصاراهلل:

با قد رت د ر مقابل تجزیه یمن بایستید 

 سیاست   عصر د یروز هیئتی از جنبش انصاراهلل یمن با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبرمعظم 
انقاب اسامی د ید ار کرد ند . د ر این د ید ار نامه آقای سید عبد الملک بد رالد ین، رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن تقد یم معظم له شــد . رهبر انقاب اســامی د ر این د ید ار با تمجید  از ایمان، 
ایستاد گی، هوشمند ی و روحیه جهاد ی مرد م یمن د ر برابر یک تجاوز وحشیانه و گسترد ه، 

تأکید  کرد ند : هر ملت مؤمنی که به خد ای...

من اسرائیل را خانه خود  می د انم. اگر بگوییم این جمله از زبان یکی از سران کشورهای 
غربی بیان شد ه است، شاید  طبیعی باشد ، اما اگر بد انیم که این حرف ها توسط نارند را 
مود ی، نخست وزیر هند  بیان شد ه است، شاید  کمی عجیب باشد ؛ چرا که د رنگاه ملت 
ایران، هند  همیشه یکی از الگوهای مبارزه با استکبار و ظلم بود ه است.اما واقعیت این 

است که مود ی گرایش های شد ید  قومی د اشته و...

مود ی و لبخند های بی بی
annotation@qudsonline.ir

یـــاد د اشــت  روز
مسعودبصیری

 ............ صفحه 8

 ............  همین صفحه

تولید کنند گان د اخلی از 
چالش های پیش روی تولید  

محصوالت خود  می گویند 

مسئوالن خط 
نوشت افزار ایرانی 

را نمی خوانند !

اخبار ضد  و نقیض از احتمال 
آزاد ی نفتکش ایرانی 

د ر جبل الطارق حکایت د ارد 

امید ها 
به بازگشت 
گریس یک

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 5

      صفحه 1

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ٣۵ رأس 
 ﹟︀︐︪﹚﹨ ا﹡﹥ ︎︣وار﹢︗

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۶
۴۱
۵

دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩
 ا﹝︀م ر︲︀ (ع)

﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ︵︣ــ﹅  از  دارد  ﹡︷ــ︣  در 
︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ا﹡︐︀ب ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر 
ا︗︣ای ︨﹆︿ ﹋︀ذب ( ﹋﹠︀ف و ︑︀﹏ از 
︗﹠︦ ﹡︧ــ﹢ز ) ︨︀﹜﹟ ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره از 
 . ︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ︳︫ــ︣ا ﹟︡︗وا ﹟﹫︋
 ️︗ از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د
 ️︀︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︨ــ﹋
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋ــ﹥ آدرس زــ︣ ﹝︣ا︗︺﹥ 

www.imamreza.ir.︡﹠︀﹝﹡

/ع
۹۸
۰۶
۴۱
۷

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ اول)
︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات 
︻﹞︣ا﹡﹩ (ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪ــ︀ر﹋️ ، ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ) ︋︣ ا︨︀س  ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ 
ــ︀﹝︀﹡﹥  ︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ︎︣وژه ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای︋ 
︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و ︋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ذی ︮﹑ح 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار

برآورد اوليه(ريال)مدتنام و مشخصات خدمات مورد نيازرديف

1

احداث 790 متر شبكه فشار متوسط و نصب دو 
دستگاه ترانس 125و160 كيلو ولت آمپر جهت تامين 
برق چاه آب شماره 4 و 5 كالته نقى شهر بجنورد به 

همراه برج روشنايى
24،282،334،343 ماه

︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان              ــ︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ا︻﹑م︫  ︨ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫ 
︀ً ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︗︤ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی دارای ︮﹑﹫️ ﹐زم از ﹡︷︣ ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق  ( ا﹜︤ا﹝
︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣    ︨﹅︣︵ از ﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ︦ ︣ ︸︣ف ٣  روز︎  ︀︫︡) ︡ا﹋︓ ︗️ ا﹡︖︀م ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋️ ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋ ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ و ا﹇︡ام ︢ ا︠
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩

︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ع ۹
۸۰
۶۴
۱۲

️ اول
︋﹢﹡  ﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب

/ع
۹۸
۰۶
۳۸
۳

آگهى دعوت به  مناقصه  عمومى يك مرحله اى
 ﹅︣︵رااز ﹏︭︀ت ︋﹥ ︫︣ح ذ︪﹞ ︀︋﹐︀﹋اداره كل نوسازى توسعه وتجهيزمدارس استان خراسان شمالى در﹡︷︣ دارد
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︫︡ــ︣ا︳ و دارای ︑︪ــ﹑︮ ︬﹫﹫️ ﹝︺︐︊︣ از ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹫﹠﹥ ︨ــ︀زی 
︣وا﹡﹥ ﹋︀ر و ︻﹑﹝️ ا︨︐︀﹡︡ارد ︗﹞ ️︭﹢ل  ︨︣︀زی ،︎  ﹢︠️ ، ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹁﹠﹩ از ﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت راه ، ﹝︧﹊﹟ و︫  ﹝︭︣ف︨ 

  .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار www.setadiran.ir︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د) ︋﹥ آدرس︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ در﹎︀ه ﹅︣︵ از ،﹏ذ

محل اجراتعدادموضوع مناقصهرديف
مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه به ريال

تاريخ بازگشايى 
پاكات

مدت 
اجرا

1

خريد تجهيزات گرمايشى مدارس 
سطح استان

(بخارى گازسوزهرمتيك هوشمند)
فضاهاى آموزشى  2000دستگاه

98/06/04 4/500/000/000سطح استان
  دو ماهساعت 9صبح

-﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀︀ ،از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 
 ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡.﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡مwww.setadiran.ir︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋﹥ آدرس︑

﹇︊﹙﹩،﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر ودر︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
︫︡︀︋ ﹩﹞٩٨/٠۵/٢٢ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥:︑︀ر ︀ر︑-

 ﹤︊﹠ ﹠︊﹥ ﹝﹢رر︠﹥ ٢٢/٩٨/٠۵﹜︽︀️ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠۵/٢۴روز︎﹠︕︫  ︀️:︨ــ︀︻️ ︊︮٩ روز︨﹥︫  -﹝﹙️ ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︨ 
︊︮٩ ️︻︀︨

-﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د:︨ــ︀︻️ ︊︮٩ روز﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ٩٨/٠۶/٠٣ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ 
︭ــ﹢ص ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ وارا﹥ ︎︀﹋️ ا﹜︿:   ︋﹥ آدرس:︋︖﹠﹢رد ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ﹫︡ ا﹝︀﹝﹩ ا﹡︐︀ی ا﹝﹫︣﹥ ︫ــ﹞︀﹜﹩ ︗﹠︉ د︋﹫︨︣ــ︐︀ن ﹨﹞️  در︠ 

﹋︡︎︧︐﹩ اداره ٩۴١۵٩٣٩٣٨١و︑﹙﹀﹟:٣٢٢٢٢۶٢۵-٠۵٨
ــ﹞︀ره   ︫﹤ ︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︋   ︋﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ (ار︗ــ︀ع ﹋︀ر ) :︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︺︐︊︣﹝﹢رد ا︫ــ︀ره در آ -︑︱﹞﹫ــ﹟︫ 
 ︣﹍︋︣ای ︨﹥ ﹝︀ه د ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀د و﹠︪﹫︎ ا﹁︐︐︀ح ︀ه از ︑︀ر﹞ ﹤︨ ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ﹨ـ ﹝﹢رخ ٩۴/٩/٢٢ و﹝﹢رد﹇︊﹢ل ﹋︀ر﹁︣﹝︀︋﹥ ﹝︡ت
︀ وار︤ ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀ب ︫﹞︀ره ٢١٧٣٠۶١٨١٢٠٠٨ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︫︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ︋︖﹠﹢رد در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ،︑﹢︨︺﹥ و︑︖﹫︤ ﹝︡ارس 
 ۵۶۴١٧۵ ﹩﹎︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩                                                                                                                                                                   ︫﹠︀︨﹥ آ

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹡﹢︨︀زی ،︑﹢︨︺﹥ و︑︖﹫︤ ﹝︡ارس ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ 

داخلیسازی»سوغاتزائر«درمسیر
تحققرونقتولیدگسترشپیداکند

ازرخشتارعد
 ............ صفحه 9

به بهانه تولید  انبوه و رونمایی از خود روهای نظامی ایرانی

د ر آیین پایانی جشنواره 
مرد می »سرود های خیابانی 

آوای رضوان« مطرح شد  

گروه های سرود  
پرچمد ار 

ارزش های د ینی 
و انقالبی

 ............ صفحه 3

سیاســت: عصر د یروز هیئتی از جنبــش انصاراهلل یمــن با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی د ید ار کرد ند . د ر این د ید ار نامه 
آقای سید عبد الملک بد رالد ین، رهبر جنبش انصاراهلل یمن تقد یم معظم له 
شــد . رهبر انقاب اســامی د ر این د ید ار با تمجید  از ایمان، ایستاد گی، 
هوشــمند ی و روحیه جهاد ی مرد م یمن د ر برابر یک تجاوز وحشیانه و 
گسترد ه، تأکید  کرد ند : هر ملت مؤمنی که به خد ای متعال ایمان و به وعد ه 
الهی اعتقاد  د اشته باشد ، قطعاً پیروز خواهد  شد  و بر همین اساس بد ون شک 
پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد  یمن خواهد  بود . حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
شهاد ت ابراهیم بد رالد ین، براد ر آقای سید عبد الملک بد رالد ین را تبریک و 
تسلیت گفتند  و با تجلیل از خانواد ه بزرگ و مجاهد  بد رالد ین و گرامید اشت 
شهید  حسین بد رالد ین، افزود ند : مرد م یمن با تمد ن عمیق و تاریخی خود  
و با روحیه مجاهد ت و ایستاد گی که د ر این پنج سال از خود  نشان د اد ه اند ، 
آیند ه خوبی را د ر پیش د ارند  و به لطف خد اوند ، د ولتی قوی را تشــکیل 
خواهند  د اد  و د ر چارچوب آن د ولت، به پیشرفت خواهند  رسید . ایشان با 
تأکید  بر اینکه سعود ی ها و اماراتی ها و حامیان آن ها که مرتکب جنایات 
بزرگی د ر یمن شد ه اند ، قطعاً به نتیجه نخواهند  رسید ، خاطرنشان کرد ند : 
آن ها به د نبال تجزیه یمن هســتند  که باید  با قد رت د ر مقابل این توطئه 

ایستاد  و از یمِن یکپارچه، متحد  و با تمامیت ارضی حمایت کرد .
رهبر انقاب اسامی گفتند : حفظ یکپارچگی یمن با توجه به عقاید  د ینی 
و قومیت های مختلف این کشور نیازمند  گفت وگوهای یمنی - یمنی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به جنایت های سعود ی ها و همراهان 
آن هــا د ر یمن به ویژه د ر روز عید  قربان، افزود ند : آنچه د ر یمن می گذرد ، 
واقعیت د نیای امروز و مد عیان حقوق بشر است. ایشان با اشاره به مواضع 
ضد  آمریکایی و ضد غربی نظام جمهوری اسامی تأکید  کرد ند : این مواضع 
براساس تعصب نیست، بلکه براساس واقعیات و عملکرد  د ولتمرد ان آمریکا 
و غرب است که با ظاهری انسانی و مد نی و اخاقی، بد ترین جنایت ها را 

انجام می د هند  و به طور د ائم نیز د َم ازحقوق بشر می زنند .

باوجودتحریمهایچهلسالهبهتواناییهایمهمیدرزمینه
سالحهایدفاعیدستیافتهایم

رهبر انقاب اسامی بی تفاوتی د نیای غرب را د ر قبال جنایاتی که د ر یمن 
و فلســطین رخ می د هد ، یک نمونه از واقعیات د نیای امروز برشمرد ند  و 
افزود ند : باید  با این قد رت های جنایتکار، با قد رت ایمان و مقاومت و اتکا به 
نصرت الهی، مواجه شد  و تنها راه همین است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با 

اشاره به تحریم ها و فشارهای گوناگون به جمهوری اسامی ایران از ابتد ای 
پیروزی انقاب تاکنون به خصوص د رد وران هشت سال جنگ تحمیلی و 
مشکات تأمین نیازهای اولیه د فاعی، خاطرنشان کرد ند : به رغم تحریم های 
چهل ســاله ملت ایران با ایستاد گی و ایمان و جهاد  اکنون به توانایی های 
مهمی د ر زمینه ساح های د فاعی خود  د ست یافته است. ایشان د ر پایان 
ضمن اعام حمایت از مجاهد ت زنان و مرد ان مؤمن و مقاوم یمن، از هیئت 
یمنی خواستند ، سام ایشــان را به براد ر مجاهد  و عزیز، سید عبد الملک 

بد رالد ین و همچنین ملت مؤمن و مقاوم یمن برساند .

سخنگویجنبشانصاراهللیمن:قولمیدهیمملتیمن
استقامتوایستادگیخودراادامهدهد

د ر ابتد ای این د ید ار آقای محمد  عبد السام، سخنگوی جنبش انصاراهلل 
یمن ضمن اباغ ســام های گرم آقای ســید عبد الملک بد رالد ین رهبر 
جنبش انصاراهلل و همه مجاهد ان و رزمند گان یمنی خطاب به رهبر انقاب 
اسامی گفت: ما والیت شــما را امتد اد  خط پیامبر اسام )ص( و والیت 
امیرالمؤمنین)ع( می د انیم و مواضع حید ری و علوی شــما د ر حمایت از 
مــرد م مظلوم یمن را اد امه خط امام خمینی )ره( و مایه برکت و بســیار 

روحیه بخش می د انیم.  وی با تأکید  بر اینکه مواضع رهبر جمهوری اسامی 
د ر حمایــت از مظلومان جهان به ویژه مرد م یمــن، یک موضع د ینی و 
اعتقاد ی است، گفت: مرد م یمن که د ر شرایط بسیار سختی به سر می برند  

با د ست خالی اما با ایمان و ثبات قد م د ر مقابل تجاوز 17 د ولت ایستاد ه اند  و 
به شما قول می د هیم که ملت یمن منسجم و همچون یَد  واحد  به استقامت 
و ایستاد گی خود  د ر مقابل تجاوز ظلم، تا پیروزی کامل اد امه خواهند  د اد .
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روزنامـه صبـح ایـران

د ریاد ار تنگسیری: نیروی د ریایی سپاه مسئول امنیت تنگه هرمز است   سیاست: فرماند ه نیروی د ریایی سپاه تأکید  کرد : نیروی د ریایی سپاه مسئول امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس بود ه و هیچ 
نیازی به غریبه ها نیست. به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز د ریاد ار پاسد ار علی رضا تنگسیری فرماند ه نیروی د ریایی سپاه پاسد اران انقالب اسالمی ایران با تأکید  بر اینکه امنیت خلیج فارس از موارد  مهم برای 

ایران است، اظهار د اشت: عبور و مرور د ریایی بین المللی باید  همچنان بین المللی باقی بماند .

 سیاست شامگاه د وشنبه مؤسسه رهگیری 
خطوط کشــتیرانی تنکر تراکرز از ارســال 
سیگنال تغییر مقصد  نفتکش توقیف شد ه 
ایرانی به سمت مراکش خبر د اد . این مؤسسه 
د ر خبری فوری اعالم کرد  که نفتکش گریس 
یک که حد ود  پنج هفته است توسط نیروی 
د ریایــی انگلیس د ر آب هــای جبل الطارق 
توقیف شد ه است، سیگنال تغییر مقصد  به 
ســمت مراکش ارسال کرد ه 
اســت. همین خبر کافی بود  
که گمانه زنی ها د رباره احتمال 
آزاد ی نفتکــش ایرانی مطرح 
شود ؛ موضوعی که به نشست 
خبری روز جهانی د ریانورد ی 
و روز د ریانورد  نیز کشید ه شد . 
معاون د ریایی ســازمان بناد ر 
و د ریانــورد ی د یــروز د رباره 
نفتکش توقیف شد ه »گریس« 
د ر آب هــای انگلیس که به صورت مغرضانه 
از سوی این کشور توقیف شد ه است، اظهار 
د اشــت: توقیف این کشتی با پرچم ایران با 
د الیلی غلط و ناشــی از غرض ورزی از سوی 
کشور انگلستان رخ د اد ، اما به سرعت تالش ها 
از سوی د ولت جمهوری اسالمی ایران برای 
رفع توقیف این کشــتی انجام شــد . جلیل 

اسالمی اد امه د اد : انگلیس عالقه مند ی خود  
را برای رفع این مشکل و راه حل بعد  از اقتد ار 
ما نشان د اد ، اسناد  رسمی و غیررسمی برای 
حل این موضوع مباد له شــد  و امید واریم د ر 
آیند ه ای بسیار نزد یک این مشکل رفع شود  
و این نفتکش با پرچم ایران به فعالیت خود  
اد امه د هد . از ســوی د یگــر مقام های جبل 
الطارق روز گذشته د ر اظهارنظری تازه د رباره 
وضعیت نفتکش گریس یک از تالش خود  
برای کاهش تنش ها با ایران سخن گفته اند . 
بنا بر گزارش خبرگــزاری رویترز، مقام های 
د ولت محلی جبل الطارق د یروز ضمن د فاع 

از توقیف نفتکــش »گریس یک« و »قانونی« 
خواند ن این اقد ام، اعــالم کرد ند ، »تالش ها 
برای کاســتن از تنش ها« د ر زمینه توقیف 
این نفتکش اد امه د ارد . حتی رویترز به نقل 
از مقامات جبل الطارق اعالم کرد  مد ت زمانی 
حکم موجود  برای توقیــف نفتکش ایرانی 
گریس  یک شامگاه شنبه پایان می یابد . البته 
رویترز پیش از این اعالم کرد ه بود  سه شنبه 
توقیف نفتکش ایرانی پایان می یابد . یک مقام 
وزارت امور خارجه انگلیس نیز به خبرگزاری 
رویترز گفت: انجام تحقیقات د رباره نفتکش 
گریس  یک بر عهد ه د ولت محلی جبل الطارق 

اســت و مقامات منطقــه جبل الطارق باید  
د ر مورد  آن تصمیم گیــری کنند . این مقام 
انگلیسی به رویترز گفته است: د ر حال حاضر 
تحقیقــات اد امه د ارد  و ما نمی توانیم د ر این 

مورد  بیشتر اظهار نظر کنیم.

 وضعیت نفتکش توقیف شد ه انگلیسی
از سوی د یگر معاون د ریایی سازمان بناد ر و 
د ریانورد ی همچنین د رباره نفتکش متخلف 
انگلیسی توقیف شد ه د ر خلیج فارس اظهار 
د اشت: پس از توقیف این نفتکش، کشورهای 
آمریکا و انگلستان تالش کرد ند  فضای سیاسی 
و امنیتی را د ر منطقــه ایجاد  کنند . د ر این 
راستا فراخوان مشارکت د ر ترتیبات امنیتی 
و اسکورت کشتی ها د ر خلیج فارس را مطرح 
کرد ند  و از چند  کشــور د ر ایــن باره د عوت 
کرد نــد  اما غیر از انگلســتان، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی کشــور خاصی به این فراخوان 
نپیوســت و این طرح عمالً شکست خورد . 
اد امــه وضعیت نفتکــش انگلیس د ر خلیج 
فارس منوط به تصمیمــات قضایی و طبق 
سیاســت های کالن جمهوری اسالمی ایران 
است. الزم به ذکر است تا لحظه تنظیم این 
گزارش، خبری مبنی بر آزاد ی این نفتکش از 

سوی مقامات رسمی اعالم نشد ه است.

اخبار ضد  و نقیض از احتمال آزاد ی نفتکش ایرانی د ر جبل الطارق حکایت د ارد 

امید ها به بازگشت گریس یک

  علیرضا حائری، عضو هیئت مد یره جامعه متخصصان نســاجی ایران 
می گوید ، ســاالنه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون د الر برای وارد ات چاد ر مشــکی 
هزینه می شــود  د رحالی که با۲۰ تا ۲۵ میلیون د الر می توانیم، یک خط 
تولید  ۱۰ میلیون متری چاد ر مشکی راه اند ازی کنیم، یعنی با ارز وارد ات 

ساالنه آن می شود  پنج کارخانه راه اند ازی کرد ؟ 09390002323
 آقای رئیســی آیا وقت آن نرســید ه حد اقل از وزرایی که سرکار بود ند  
مانند  وزیر بهد اشــت و وزیر راه و یک سری کارهای خالف انجام د اد ند  و 

بعد  استعفا کرد ند  بازجویی شود ؟09150005975
 آیا گوش شــنوایی هست؟ برای تعویض د فترچه بیمه سالمت که قباًل 
۲هزار تومان بود  امروز 3۰هزار تومان د ریافت شــد  چند  د رصد  افزایش؟ 

مسئوالن بهد اشت و د رمان جواب د هند . 09150005443
 د ست مشاغل خانگی به بازار نمی رسد ، همان قصه کارتخوان پزشکان 

است. کسی د لش به حال محرومان نسوخته؟09150009278
 آمریکایی که برخی د ر تمنای مذاکره با او هســتند ، اکنون مشــغول 
کشــتار د ر یمن، کود تا د ر لیبی، محاصره ونزوئال، فتنه د ر چین، شورش 
د ر روســیه و چند  روز اســت با کمک منافقین د ر حال عملیات د ر چند  
شهر کشور هســتند  و ناآرامی ایجاد  می کنند . د ر شــهر مشهد  هم قرار 
بود  اغتشــاش به وجود  بیاورند  که البته به لطف الهی د ر نطفه خفه شد . 

09360006158
 حســاب بانکی بعضی آقا زاد ه ها از حساب ارزی د ولت هم بیشتر پول 
د اره، بعــد  همین جوریه که وضع مرد م خرابه، آمار طالق زیاد ه و د ر کل 
مرد م با ســیلی صورتشون رو ســرخ نگه مید ارن. فقط برای مرد م الالیی 

میخونید ، ولی خود تون خوابتون نمیبره. 09350009683
 آقای رئیس جمهور فرمود ند  کاری کنم که مرد م نیازی به گرفتن یارانه 
ند اشته باشــند  و اکنون اینجانب اعالم می کنم نیازی به آن ند ارم. چون 

بود  و نبود ش تأثیری د ر رفع مشکالت اقتصاد ی ند ارد . 09150005127
 ســهام عد الت ســال 96 مربوط بــه بانک رفاه پرد اخت نشــد ه، کی 
قراره به وعد ه هاتون عمل کنید . خود تون از د روغاتون خســته نمی شید  . 

  09110006820

کمالوند ی: 
 میزان اورانیوم غنی شد ه 4/5 د رصد 

 به 370 کیلوگرم رسید 
و  معــاون  کمالوند ی،  بهــروز  ایرنــا: 
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی از اضافه 
شــد ن 6۰ تا ۷۰ کیلو به ذخایر اورانیوم 
غنی شــد ه خبر د اد  و گفــت: د ر حال 
حاضــر میزان اورانیوم غنی شــد ه ایران 

36۰ تا 3۷۰ کیلوگرم است. 
وی د یروز د ر حاشیه مراسم آغاز عملیات 
ســاخت مرکز تحقیقات ملی جد اسازی و توسعه کاربرد  ایزوتوپ های پاید ار د ر 
خصوص آخرین وضعیت اورانیوم غنی شد ه و آب سنگین گفت: وقتی ما سطح 
غنی ســازی را به بیــش از 3/6۷ افزایش د اد یم، نگاه کرد یــم ببینیم نیازمان 

چیست. 
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی افزود : با توجه به ضــرورت مد نظر قرار د اد ن 
سوخت نیروگاهی این سطح باید  4/۲ د رصد  باشد  ولی ما 4/۵ د رصد  باال رفتیم؛ 
چرا که وقتی شــما اورانیوم 4/۵ د رصد  تولید  می کنید ، اگر هم زمانی محصول 
4 د رصد  د اشــتید  و بنا به مقتضیات وقتــی این ها را با هم مخلوط می کنید  به 

عد د  مورد  نظر می رسید .

واکنش زیباکالم به شایعه خروج کارگزاران از جبهه اصالحات
با همه تلخیش می توانم د رک کنم

خبرآنالین: انتقاد ات کرباســچی از عملکرد  شــورای عالی سیاســت گذاری و 
تأکیــد ش بر ضرورت بازســازی جبهه اصالحات گمانه هایــی را د رباره خروج 
کارگــزاران از جبهه اصالحات بر ســر زبان ها اند اخته اســت. صاد ق زیباکالم 
د ر توییتی به این خبر واکنش نشــان د اد  و نوشــت: خروج سازند گی از جبهه 
اصالحات را با همه تلخیش می توانم د رک کنم. این فقط کرباسچی و مرعشی 
نیستند  که بی برنامگی، بی هد فی، بی اراد گی، بی مسئولیتی و بی عملی رهبری 
اصالحات به خصوص جناب خاتمی آن ها را ناامید  و به آخر خط رسانید ه است.

اما باید  از این عزیزان پرسید  که آیا خروج از اصالحات راه د رستی است؟

آمریکا هم استاند ارد های FATF را اجرا نمی کند 
فارس: یکی از اســتد الل های حامیان اجرای کامــل برنامه اقد ام گروه 
ویژه، اقد ام مالی FATF و به خصوص پیوســتن ایران به کنوانسیون های 
پالرمو و CFT، اجرای کامل اســتاند ارد های FATF د ر سراســر جهان 
اســت، اما د ر جلســه  ســنای آمریکا با موضوع تأمین مالی غیرقانونی و 
شــرکت های پوششــی که د ر تاریخ 3۱ ارد یبهشــت ماه 98 برگزار شد ، 
د ونتائونو، مد یر بخش جرایم مالی FBI با اشــاره به نقاط ضعف آمریکا از 
منظر استاند ارد های FATF و عد م شفافیت مالی این کشور گفت: »گروه 
ویژه اقد ام مالی FATF به تازگی عد م وجود  قانون شــفافیت مالکیت را 
به عنوان نقطه ضعف عمــد ه د ر اقد امات ایاالت متحد ه علیه تأمین مالی 

غیرقانونی قلمد اد  کرد ه است. 
همکاران خارجی ما گام هایی را برای رســید گی به این مسئله د ر قلمروی 
خود  برد اشته اند ، د ر حالی که عد م شفافیت د ر آمریکا جنایتکاران را جذب 

می کند  که از نظام مالی ما سوء استفاد ه کنند «.

القد س العربی: 
 عربستان بی سروصد ا د رحال عقب نشینی 

مقابل ایران است
سیاســت: روزنامه فرامنطقه ای القد س العربی با انتشار یاد د اشتی با این 
عنوان که »ریاض شــروع به عقب نشینی بی سروصد ا د ر برابر ایران کرد ه«، 
نوشــت، شکست بن سلمان د ر جنگ یمن عربســتان را آماد ه گفت وگو با 
ایران کرد ه است. »حســین مجد وبی« نویسند ه مغربی این یاد د اشت آورد ه 
است: رســانه های سعود ی د یگر سیاســت توهین و حمله آزاد  به ایران را 
پیاد ه نمی کنند ، بلکه به منظور آماد ه ســازی فضــای گفت وگو با رهبران 
ایران نسبتاً محتاطانه عمل می کنند ، چون معلوم شد  عمو سام آماد ه هیچ 
جنگی با ایرانی ها نیســت. امارات متحد ه عربی هم این قضیه را د رک کرد ه 
و از همین رو شروع به عقب نشینی از یمن کرد  و اکنون راه را برای ریاض 

هموار می کند .

روایت نشنال اینترست 
از برنامه ایران د ر جنگ احتمالی خلیج فارس

چگونه ناو هواپیمابر آمریکا غرق خواهد  شد ؟
سیاســت: کایل میکوزامی د ر نشنال اینترست نوشــت: حواد ث اخیر د ر 
خلیج فارس به ویژه ســرنگونی یک پهپــاد  کالس تریتون ام کیو-4 آمریکا 
د وباره احتمال د رگیری نظامی بین تهران و واشنگتن را افزایش د اد ه است. 
خصومت د یرینه بین د و کشــور وارد  چهارمین د هه خود  می شــود ، اما د ر 
صورتی که ایــران تصمیم بگیرد  حمله ای را علیه اهد اف بزرگ تر همچون 
یک ناو، ناوچــه یا یک ناو هواپیمابر برنامه ریزی کنــد ، چگونه می تواند  از 

قابلیت های موشکی خود  بهره بگیرد ؟
به گفته این رسانه »ایران احتماالً تالش خواهد  کرد  که ناو هواپیمابر آمریکا را 
تا حد  ممکن به مرزهای ساحلی خود  نزد یک کند . تهران می تواند  از این طریق 
سامانه های موشکی خود  را د ر منطقه گسترد ه تری د ر د اخل خاک خود  مستقر 

کند  و احتمال شناسایی شد ن آن ها را پیش از حمله کاهش د هد «.

 تشد ید  اختالف یا تالش 
برای بازسازی اصالحات

همچون  اصالح طلبــان  برخــی  اظهارات 
غالمحســین کرباســچی، د بیرکل حزب 
کارگزاران سازند گی ایران د رباره بازسازی 
جبهــه اصالحات حاکی از ند اشــتن یک 
رهبر بــرای هد ایت این جریان سیاســی 
اســت. کرباســچی د ر گفت وگویی که با 
روزنامــه ارگان حزبی اش د اشــته به نبود  
رهبــری این جریان اشــاره کرد ه اســت. 
د عــوت از رئیس د ولت اصالحــات برای 
پذیرش رســمی رهبری این جریان شاید  
تالشــی برای پایان د اد ن ابهاماتی باشــد  
که موجب تنوع د اعیــه د اران رهبری این 
جریان شــد ه است. شــاید  ارجاع به نقطه 
اولیه اجماع اصالح طلبان د ر انتخابات سال 
۱3۷6 بتوانــد  به صــورت نماد ین یاد آور 
با رویکرد های متنوع  همزیســتی احزابی 

شود . 
جریان اصالح طلبی بر مبنای اجماعی میان 
چپ های سنتی و جد ید  و تکنوکرات های 
انتخابات هفتمین د وره  ســازند گی حول 
ریاســت جمهوری د ر ســال ۱3۷6 تبلور 
عینــی یافت، اما انتخابات مجلس ششــم 
)۱3۷9( و بــه ویــژه عملکرد  نخســتین 
عینی  نمود    )۱3۷۷-۱38۱( شورای شهر 
اختالف میــان این جریان سیاســی بود . 
اختالف میان جبهه مشــارکت )چپ های 
مد رن( و کارگزاران سازند گی )راست های 
مد رن( آن قد ر باال گرفــت که به انحالل 

نخستین شورای شهر تهران منجر شد .
 د ر این میان، اختالفــات میان چپ های 
ســنتی و مد رن نیز د ر مجلس ششــم د ر 
موضعگیری هــای رئیس مجلس نســبت 
به مواضع برخی نماینــد گان عضو جبهه 
مشارکت نمود  د اشت. این اختالفات نشان 
از د اعیــه رهبری هر یــک از این گروه ها 
د اشــت. همین موجب شد  تا اختالفات به 
ویژه د ر جریان انتخابات ریاست جمهوری 
نهم باال گرفته و رئیس مجلس ششــم د ر 
قامت نامزد  این انتخابات، از عد م حمایت 

اصالح طلبان از خود  د لخور شود .
انتخابات هشــتمین د وره مجلس)۱386( 
حکایــت ازاختالفــات د رونی آنــان حول 
رهبری اصالحــات بود . امــا د ر انتخابات 
شــورای  مجلس)۱394(،  د وره  د همیــن 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان )شعسا( 
انتخاباتی اصالح طلبان  به مثابه ســازوکار 
مطرح شد  که ترکیبی از شورای هماهنگی 
اصالح طلبان با شــورای مشــورتی رئیس 
د ولت اصالحات بود . اما ساز وکار انتخاباتی 
خود  بــه اختالفات د رونــی اصالح طلبان 
تبد یل شــد . گروهی از اصــالح طلبان که 
منتقد  این شورای عالی هستند  و از ظرفیت 
برای جد ا شد ن از شورای عالی برخورد ارند ، 
شامل الیاس حضرتی )اعتماد  ملی(، احمد  
مازنی )عضو سابق اعتماد  ملی و نزد یک به 
رسول منتجب نیا( ، مهد ی شیخ، مصطفی 
د اوود   مرد م ســاالری(،  )د بیرکل  کواکبیان 
محمد ی )د بیرکل انجمن اسالمی معلمان( 
بــه انتقــاد  از عملکرد  شعســا پرد اختند . 
همچنین میان شورای هماهنگی با شعسا 
اختالفاتــی وجود  د ارد . این نشــان د هند ه 
شکست این ســازوکار برای حل اختالفات 

و اجماع د رونی بود ه است. 
بنابرایــن تجربه ثابت کرد ه اســت جریان 
اصالحــات فاقد  یک رهبر اســت. این امر 
شــاید  به ماهیت ســلبی و نه ایجابی آن 
وابســته اســت. چون حول مفهوم کلی و 
مبهم با عنوان اصالحات جمع شد ه است 
که مــی تواند  مصاد یقی متعد د  با توجه به 
منافع متفاوت گروه ها و احزاب اصالح طلب 
د اشته باشد . رئیس د ولت اصالحات نیز که 
د ر سال های اخیر به شخصیت تأثیرگذاری 
د ر این جریان تبد یل شد ه نه خود  خواهان 
د اشتن سمت تشکیالتی بود ه و نه به نظر 
می رسد  از مختصات یک رهبر تشکیالتی 
برخورد ار باشد . وی د ر این سال ها از توان 
حل و فصــل اختالفات برخــورد ار نبود ه 
یا نخواســته د ر قالب ایــن عنوان خود  را 

محد ود  نماید .
از ســویی د ر شــرایطی که اصالح طلبان 
هنوز به سازوکار واحد ی د ر انتخابات پیش 
روی مجلس نرسید ند ، اظهارات کرباسچی 
نشــان د هند ه گذر برخی از اصالح طلبان 
از وضــع موجود  اســت؛ چــه د ر صورت 
نپذیرفتن رئیس د ولت اصالحات می توان 
این را بازسازی واقعی اصالحات با توجه به 
شرایط کنونی د انست؛ زیرا د ر صورتی که 
کارگزاران سازند گی د ر این زمینه پیشتاز 
باشد ، احتمال تشد ید  اختالفات د رونی د ر 
این جریان باالست و سهم خواهی د رونی 
می تواند  بر اختالفات شعســا با شــورای 
هماهنگــی اصالح طلبان نیــز بیفزاید . به 
نظر می رسد  د ر چنین وضعیتی هر یک از 
گروه ها به بازتعریف از اصالح طلبی بپرد ازد  
و شکل گیری مواضع مســتقل و جد اگانه 
را د ر این جریان د ر پی د اشــته باشد . د ر 
واقع این گروه از اصالح طلبان با توجه به 
وضعیت نامطلوب کنونی خود  سعی د ارند  
تــا با حل بزرگ ترین خــأ این جریان د ر 
ایــن فصل از انتخابــات، تکلیف خود  را با 
اصالح طلبی روشــن نمایند  و هویت هایی 

مستقل و جد ید  یابند .

annotation@qudsonline.ir
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بــــــــرش

آمریکا نمی تواند  برای برنامه د فاعی ایران خط قرمز تعیین کند امروز برخی د ر حوزه علمیه  د نبال تضعیف رهبری هستند 
سیاست: آیــت اهلل محمد تقی مصباح یزد ی 
د ر د ید ار با حجت االسالم محمد یان، مسئول 
ارتباطــات حوزوی د فتر رهبری با اشــاره به 
لوازم تصــد ی مقام والیت فقیــه اظهار کرد : 
نهاد  والیت فقیه اصاًل قابل مقایســه با بیوت 
مراجع نیســت؛ زیرا به قد ری کار و فعالیت 
الزم است که شاید  رهبری روزانه نتواند  حتی 
چهار،پنج ساعت خواب راحت د اشته باشد  و 
د ایم باید  مشغول فعالیت باشد . طبیعتاً نهاد ها 
و معاونت های مربوط نیز هرکد ام به تناســب 
خود ، مسئولیت سنگینی د ارند  که باید  انجام 
د هند ، و البته چه بســا مشکالتی هم د اشته 
باشند  که مســائل ماد ی و بود جه فقط یکی 
از آن هاست. اســتاد  اخالق حوزه علمیه قم 
نشــناختن جریان های اجتماعی و سیاسی و 
د شمنان د اخلی و خارجی را از جمله آفت ها 
و خطراتی د انست که طالب را تهد ید  می کند  
و افزود : د ر همان اوایل انقالب، کمتر طلبه ای 
مانند  امــام)ره( فکر می کرد ؛ اغلب روحانیون 

فکر می کرد ند  کــه آمریکا صرفاً د نبال منافع 
ماد ی خویش اســت و اگر منفعتش از نفت 
ایران تأمین شود ، د شــمنی اش با ما کاسته 
شــد ه و د چار مشــکل نمی شــویم! وی د ر 
پایان گفــت: امروز د ر گوشــه و کنار حوزه، 
کسانی پید ا می شوند  که می خواهند  رهبری 
را تضعیف کنند ، د رباره ایشــان شبهه ایجاد  
می کنند ، با لحن سبک از ایشان یاد  می کنند ، 
این نعمت هایی که خد ا به د ســت ایشــان 
نصیب ما کرد ه را ند ید ه می گیرند  و ناسپاسی 
می کنند ؛ با اینکه شــاید  استصحاب قهقرا را 

بهتر از من بلد  باشند !

سیاست: وزیر امور خارجه ایران د ر گفت وگو با 
شبکه الجزیره د ر خصوص اقد امات تحریک آمیز 
آمریکا علیــه ایران تأکید  کرد : »آمریکایی ها د ر 
جایگاهی قرار ند ارند  که برای آنچه ما برای د فاع 

خود  انجام می د هیم، خط قرمز تعیین کنند «. 
ظریف همچنین د ر پاســخ به پرسشی د رباره 
پیوســتن رژیم صهیونیستی به ائتالف د ریایی 
آمریکا گفت: »اساســاً رژیم صهیونیستی منبع 
ناامنــی و بی ثباتــی، تهاجم و جنــگ د ر این 
منطقه است. جای تأسف اســت که برخی از 
کشورهای منطقه از اسرائیل طلب تأمین امنیت 
این منطقه را می کنند ، کســانی که حتی قاد ر 
به تأمین امنیت خود شان هم نیستند . )سامانه( 
گنبد  آهنین آن ها حتی قاد ر به تأمین امنیت 
خود شان د ر مقابل یک ســازمانی هم نیست 
که برای استقالل خود  مبارزه می کند ، )د ر این 
شرایط( چطور می توانند  امنیت این منطقه را 
تأمین کنند . من فکر می کنم، همسایگانمان نگاه 
اشتباهی به این قضیه د ارند . رژیم صهیونیستی 

منبع بی آبرویی و شرمســاری این منطقه بود ه 
اســت و بزرگ ترین تهد ید  برای جهان اسالم و 
صلح و امنیت جهان بود ه اســت. قطعنامه های 
زیاد ی د ر ســازمان ملل علیه اســرائیل صاد ر 
شــد ه اســت و آمریکا با قد رت وتو خود ، مانع 
تصویب آن ها می شــود  و اگر آمریکا حق وتو 
ند اشت، هزاران قطعنامه علیه این رژیم غاصب 
صاد ر می شــد «.  وی سپس تأکید  کرد : »زمان 
آن رســید ه اســت که این حقیقت را بپذیریم 
که د وستی با اسرائیل برای هیچ کس امنیت به 
همراه نخواهد  د اشت و موجب افزایش تنش ها و 

نفرت از مسلمانان خواهد  شد «.

سیاست: روز گذشــته همزمان با نشست خبری سخنگوی قوه 
قضائیه، اخباری از برخورد  قضایی با مفسد ان حتی د رون خود  قوه 
قضائیه منتشر شد . به گزارش فارس با اعالم رسمی منابع آگاه یکی 
از مد یران ارشد  مرکز کارشناسان رسمی د اد گستری استان اصفهان 
روز د وشــنبه توسط د ستگاه های نظارتی قوه قضائیه و د اد گستری 
اصفهان د ســتگیر شــد . فرد  مذکور که هیچ ارتباط استخد امی با 
د ســتگاه قضایی ند ارد ، به د لیل تخلفات گســترد ه مالی د ر حوزه 
فعالیت و چند ین عنوان اتهامی برای طی کرد ن مراحل رسید گی 

به پروند ه بازد اشت شد .
به گزارش تسنیم همچنین غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضائیه د ر هشتمین نشست خبری د ر پاسخ به پرسشی مبنی بر 
د اد وستد های یکی از معاونان سابق قوه قضائیه و اینکه این اعمال 
نمی توانسته غیرسیستمی باشد  و با توجه به اینکه برخی از این افراد  
هنوز هم ســمت د ارند ، گفت: این هم بیشتر بیانیه بود . اوالً بیایید  
جمعی که اینجا هستیم، اد بیات حقوقی را یاد  بگیریم. بارها اعالم 
کرد یم، متهم مد نظر معاون قوه قضائیه نبود ه است. کسی که معاون 
نیســت را مد ام معاون قوه قضائیه می گوییم. چرا این قد ر بی توجه 
نسبت به موضوعات هستیم؟ این فرد  معاون قوه قضائیه نبود ه، بلکه 
معاون یکی از بخش های قوه قضائیه بود ه است. اعالم کرد م و می کنم 
که قوه قضائیه د ر برخورد  با مفاسد ، اولویتش د رون د ستگاه قضایی 
است و قاطعانه و سختگیرانه و بد ون اغماض و بد ون مالحظه این و 
آن، با مفاسد  برخورد  می کند  و همین رویه را نیز نسبت به مفاسد  
برون د ستگاه قضا د ارد . مطمئن باشید  هیچ کس د ر قوه قضائیه به 
ویژه د ر د وره جد ید  خط قرمز به حســاب نمی آید . هر شخصی که 

د ر این پروند ه مورد  اتهام قرار گرفت و د الیلی برای توجیه اتهام به 
د ست آمد ، مطمئن باشید ، قوه قضائیه رسید گی می کند  و مالحظه 

این و آن را نمی کند .

 پای د اد ستان تهران چگونه به پروند ه طبری باز شد ؟
به گزارش فارس سخنگوی قوه قضائیه د ر مورد  فهرست گفته شد ه 
از سوی طبری و اینکه گفته شد ه د اد ستان سابق نیز د ر این لیست 
قرار د ارد  گفت: این لیست مورد  تأیید  ما نیست و فرایند  رسید گی با 

قاطعیت انجام می شود .
به گزارش خبرآنالین خبرنگاری د رباره بازد اشت حسن میرکاظمی 
)حسن رعیت( پرسید  که ســخنگوی قوه قضائیه گفت: »هر چه 
بگوییم قبل از اثبات مجرمیت اسم نبرید ، باز هم گوش نمی د هید . 
من معذور می شوم جزئیات را بیان کنم. فقط اصل بازد اشت این فرد  

تأیید  می شود . عناوین اتهامی هم پس از رسید گی اعالم می شود «.
این چهره چند ی اســت که مورد  توجه شبکه های اجتماعی قرار 
گرفته است، به ویژه آنکه تصاویری از ارتباط وی با برخی سلبریتی ها 

و چهره ها منتشر شد ه بود .

 پروند ه براد ران رئیس جمهور و معاون اول
ســخنگوی قوه قضائیه همچنین د رخصوص پروند ه براد ر رئیس 
جمهوری گفت: د اد گاه بد وی رأی را صاد ر و د ر تجد ید  نظر د ر نوبت 
اســت تا رأی نهایی را صاد ر کند . اسماعیلی د ر مورد  پروند ه براد ر 
معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: این پروند ه د ر مرحله د اد سراست 
و قرار شد ه روند  رسید گی به آن تسریع شود ؛ چراکه قد ری کند  بود ه 

است و بزود ی د ر د اد سرا تصمیم نهایی گرفته می شود . 

 چرا د اد گاه مد یران بانک مرکزی غیرعلنی شد ؟
اســماعیلی د ر بخش د یگری از نشســت خبری خود  د ر پاسخ به 
پرســش خبرنگاری که از وی د ر خصوص متواری بود ن ســاالر 
آقاخانی متهم پروند ه فساد  د ر بانک مرکزی پرسید ه بود ، گفت: این 
پروند ه د ر حال بررسی است و متهم به د اد گاه احضار شد ه است. وی 
اد امه د اد : متأسفانه متهم د ر د اد گاه حضور نیافت و اینکه کجاست 
نمی د انیم. ســخنگوی قوه قضائیه گفت: البته از طریق قانونی و از 
طریق فرد ی که برای وی وثیقه به امانت گذاشــته اســت پیگیر 
هســتیم که د ر جلســات بعد ی د ر د اد گاه حضور یابد  د ر غیر این 

صورت د اد گاه تصمیم الزم را می گیرد .
وی همچنین د ر مورد  برگزاری د اد گاه سیف و عراقچی از متهمان 
فســاد  د ر بانک مرکزی گفت: این پروند ه د ر حال برگزاری است و 
جلساتی هم به صورت علنی برگزار شد ه است. اسماعیلی گفت: البته 
اینکه علنی بود ه به معنی حضور خبرنگاران نیست، گاهی به د لیل 
نوع تحقیقات الزم است حاضران جمع محد ود ی باشند  و توصیه 

د ارم مرد م صبوری کنند  تا د اد گاه تصمیم قضایی خود  را بگیرد .

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

بازتاب

قوه قضائیه

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه د رباره پروند ه  طبری

هیچ کس د ر د وره جد ید  خط قرمز نیست

سیاست خارجیسیاست د اخلی
ظریف د ر گفت وگو با الجزیره قطر:آیت اهلل مصباح یزد ی:

د ولت
سخنگوی وزارت خارجه:

ظریف هفته آیند ه به سه 
کشور اروپایی سفر می کند 

مجلس
یک نمایند ه خبر د اد 

 بازگشت 40 میلیارد  تومان 
از حقوق های نجومی 

سیاست خارجی
ایران هراسی جد ید  آمریکا

نگرانی پمپئو از پایان 
تحریم های تسلیحاتی ایران

 د فاعی-امنیتی
با حضور وزیر د فاع انجام شد 
رونمایی خود رو زرهی 

ضد مین و ضد  کمین رعد 
سیاست: ســید  عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه ایران به ســفرهایی که 
وزیر امور خارجه د ر آیند ه نزد یک به منطقه 
و اروپا د ر د ســتورکار قرار د ارد ، اشاره کرد  و 
گفت: وزیر خارجه د ر یکی د و سفر نیز رئیس 
جمهور را همراهی می کند  و این ســفرها د ر 
راستای د یپلماسی فعال و متوازنی است که 
ایران پیگیری می کند . موسوی با بیان اینکه 
سفر ظریف به اروپا به سه کشور اروپایی هفته 
آیند ه انجام می شود ، عنوان کرد : این سفرها 
د ر چارچوب ســفرهای د وجانبه بین ایران و 
سه کشــور اروپایی است که به زود ی د رباره 

جزئیات آن اطالع رسانی خواهد  شد .

سیاســت: جــواد  نوبند گانی گفــت: د رباره 
حقوق های نجومی مــن فکر می کنم که یک 
سری افراد  هســتند  که چون خود  ذی نفع اند  
نمی خواهند  پروند ه این قضیه بسته شود . وی 
افزود : ذی نفعان متأســفانه کاری می کنند  که 
بیشتر د ریافتی هاـ  یعنی چند  برابر حقوقی که 
اعالم می شود ـ  د ر قالب قانون به صورت مسائل 
د یگری که خود شــان وارد  هستند  را پرد اخت 
می کننــد . وی د ر اد امه د رباره آخرین وضعیت 
رســید گی به پروند ه حقوق های نجومی اعالم 
کرد : حد ود  4۰ میلیــارد  تومان از حقوق های 
نجومی گرفته و به خزانه د ولت بازگشــت د اد ه 

شد ه است، اما باید  این بار اسامی اعالم شود .

سیاســت: »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه 
آمریــکا بامد اد  سه شــنبه د ر پیامی د ر توییتر 
از متحد ان آمریکا خواســت تا فشار علیه ایران 
را تشــد ید  بخشند . وی د ر این پیام توییتری با 
تالش برای ایران هراسی نوشت: ساعت د ر حال 
تیک تاک کرد ن است، زمان باقیماند ه پیش از 
آنکه تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران 
به پایان برسد  و ممنوعیت سفر »قاسم سلیمانی« 
)فرماند ه نیروی قد س سپاه( برد اشته شود ، به 
پایان نزد یک می شود . پمپئو د ر اد امه نوشت: ما 
از متحد ان و شرکای خود  می خواهیم تا فشارها 
علیه رژیم ایــران را افزایش د هند  تا رفتارهای 

بی ثبات کنند ه خود  را متوقف کند .

سیاست: د ر مراســمی با حضــور وزیر د فاع، 
فرماند ه نیروی زمینی ارتش، نمایند گان ستاد  
کل نیروهای مسلح و سپاه پاسد اران از خود رو 
پیشــرفته زرهی ضد  مین و ضد  کمین »رعد « 
د ر ســازمان صنایع د فاع د ر اصفهان رونمایی 
شد . امیر ســرتیپ حاتمی وزیر د فاع د ر آیین 
رونمایی با بیــان اینکه خود رو زرهی ضد  مین 
و ضد کمین »رعد « خود رویی مناسب نبرد های 
نامتقارن، د اخل شــهری و پاسگاه های مرزی و 
مناطق عملیاتی اســت، گفت: این خود رو قاد ر 
است امنیت فرماند هان، شخصیت ها و نفرات د ر 
عبور از مناطق مشکوک به تله های انفجاری و 

بمب های کنار جاد ه ای را تأمین نماید .
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  فروش ویژه آثار بنیاد  پژوهش های اسالمی با 45 د رصد  تخفیف   آستان: مد یر عامل بنیاد  پژوهش های اسالمی آستان قد س رضوی از 45 د رصد  تخفیف برای خرید  محصوالت این بنیاد  د ر ایام 
د هه والیت خبر د اد . حجت االسالم سید محمود  مرویان حسینی گفت: این مرکز عالوه بر تخفیف محصوالت خود ، جوایز ویژه ای را نیز برای متقاضیان د ر نظر گرفته است که د و شب اقامت د ر مشهد  مقد س برای سه 

نفر، اهد ای کتاب به ارزش 5 میلیون ریال و یاد مان نفیس حرم مطهر رضوی از جمله این جوایز است.وی افزود : متقاضیان می توانند  از طریق سامانه اینترنتی به آد رس islamic-rf.ir/sale  سفارش خرید  د هند .

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  توزیع محصوالت فرهنگی 
با محوریت غد یر د ر حرم رضوی

آستان: به همت اد اره تولید ات فرهنگی 
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قد س 
رضوی د ر ایــام د هه والیت محصوالت 
فرهنگی متنوعی با محوریت غد یر د ر 
بین زائران و مجاوران امام هشــتم)ع( 

توزیع می شود .
این محصوالت از سوی معاونت تبلیغات 

اسالمی آستان قد س رضوی متناسب با سنین مختلف با محتوای سیره و زند گانی 
ائمه اطهار)ع( تولید  و د ر طول د هه والیت به زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 

ارائه می شود .
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قد س رضوی د ر راستای رفع نیازهای روحی و 
معنوی زائران و مجاوران حرم مطهر امام رضا)ع( محصوالت فرهنگی متنوعی د ر 
قالب های مختلف و جذاب تولید  و توزیع می کند  که ارائه محصوالت با محوریت 
غد یر از جمله خد مات این معاونت است.طراحی کتاب مشکات امامت و والیت، 
تجد ید  چاپ حاضران به غایبان برســانند ، چاپ کبوتران حرم، چاپ استیکر و 
طراحی رنگ آمیزي، تولید  پرچم و پیکســل، چاپ فرمانــد ه زنبورها، برگزاري 
کارگروه مکتوبات و... از جمله محصوالت فرهنگی ویژه غد یر اســت که از سوی 
اد اره تولید ات معاونت تبلیغات اســالمی آستان قد س رضوی تهیه و د ر ایام د هه 

والیت د ر اختیار زائران و مجاوران امام مهربانی ها گذاشته می شود .
یاد  آوری می شــود ؛ تولیــد ات فرهنگی اعم از تولید  و انتشــار کتاب، برگزاری 
مسابقات فرهنگی، انتشار پوستر و کارت پستال از جمله فعالیت های فرهنگی 
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قد س رضوی است که د ر مناسبت های مختلف به 

زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی ارائه می شود .

 اعالم آماد گی مسئول تولید ات راد یو عتبه علویه 
برای استفاد ه از تجربیات رسانه ای آستان قد س رضوی

آستان: مسئول تولید ات راد یو عتبه علویه از تحریریه مد یریت خبر و رسانه آستان 
قد س رضوی بازد ید  کرد . علی الطریحی پس از بازد ید  از تحریریه مد یریت خبر 
و رسانه آستان قد س رضوی، گفت: راد یو عتبه علویه برای گسترش همکاری ها 

و تباد ل تجربه ها د ر زمینه خبر با آستان قد س رضوی اعالم آماد گی می کند .
وی افزود : د ر بخش های خبری راد یویی آماد گی د اریم تا روید اد های آستان قد س 

رضوی را پوشش د اد ه و به مخاطبان خود  منعکس کنیم.
وی گفت: امید واریم نشست های همکاری د وجانبه د ر حوزه های تولید ات رسانه ای 

به زبان های عربی و فارسی از شهر نجف اشرف و مشهد  مقد س اد امه یابد .

 رشد  15 د رصد ی تولید  بتن 
د ر شرکت بتن  و ماشین قد س رضوی

آســتان: مد یر مجتمع تولید  شرکت 
ساختمانی بتن و ماشین قد س رضوی 
از افزایش 15 د رصد ی تولید  بتن توسط 
این شرکت د ر چهار ماهه نخست امسال 
د ر مقایسه با مد ت مشابه سال گذشته 

خبر د اد .
محمد  محســنی گفت: این شرکت د ر 

راســتای تحقق شعار سال 1398 که از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان سال 
رونق تولید  نام گذاری شد ه است و همچنین اهد اف واالی آستان قد س رضوی و 
تأکید  تولیت معزز د ر خصوص اهمیت تولید  ، گام های مؤثری د ر سه ماهه ابتد ایی 
سال جاری برد اشته است که از جمله می توان به تولید  9 هزار و 380 مترمکعب 
بتن سنگین د ر عیارهای مختلف اشاره کرد  که از این میزان تولید  افزون بر 900 
مترمکعب د ر پروژه های مربوط به آستان قد س رضوی مورد  استفاد ه قرار گرفته 

است.
وی با اشاره به مهم ترین د الیلی که منجر به افزایش میزان تولید  شد ه است، افزود  : 
ایجاد  توان رقابت با سایر تولید  کنند گان بتن از طریق کاهش هزینه تولید ، تقویت 

ناوگان حمل و نقل و افزایش توان تولید  از جمله این اقد ام ها به شمار می رود . 

 د وره آموزش پخت نان 
ویژه تأمین کنند گان نان حرم مطهر رضوی

آستان: مد یرعامل مؤسسه کیفیت رضوی از برگزاری د وره آموزش پخت نان با 
آرد  کامل برای نانوایان واحد های برتر ویژه تأمین کنند گان نان حرم مطهر رضوی 

خبر د اد .
حسین زمانی گفت: مؤسسه کیفیت رضوی د ر بهمن ماه سال گذشته نسبت به 
رتبه بند ی نانوایی های شهر مشهد  اقد ام و د ر تیر ماه سال جاری نیز این رتبه بند ی 

را تجد ید  کرد ه است.
وی اد امه د اد : د ر این راستا از بین نانوایان، 30 نانوایی برتر شهر مشهد  شناسایی 
شــد ند  و از آن ها برای تأمین نان حرم مطهر رضوی د عوت به عمل آمد ه اســت 
کــه د ر این د وره د و روزه نحوه پخت نان با آرد  کامل را به صورت علمی و عملی 

می آموزند .
مد یر عامل مؤسسه کیفیت رضوی افزود : مد رس این د وره د کتر خواجه از استاد ان 
برتر کشــور د ر حوزه نان اســت که به صورت عملیاتی نحوه پخت را به نانوایان 

آموزش می د هد .
وی د وره آموزش پخت نان ویژه تأمین کنند گان نان حرم مطهر رضوی را نخستین 
د وره آموزشی د ر این حوزه عنوان کرد  و گفت: امید واریم د ر رتبه بند ی های بعد ی، 

نانوایان برتر د یگری به این گروه ملحق شوند .
زمانی با اشاره به شیوه ارزیابی نانوایی های انتخاب شد ه برای حضور د ر این د وره 
آموزشی تصریح کرد : شیوه ارزیابی مؤسسه تاکنون د ر قالب بررسی های صورت 
گرفته توسط کارشــناس بود ه، به این معنا که کارشناس با حضور د ر نانوایی و 
ارزیابی از فرایند  پخت، محصول و محیط نسبت به رتبه بند ی اقد ام می کرد ه است.

وی اد امه د اد : د ر مرحله بعد ی د رصد د  هستیم تا عالوه بر رتبه بند ی کارشناسی، با 
نصب کد های الکترونیکی د ر نانوایی ها مرد م عالوه بر آشنایی با نانوایی و فرایند های 
آن، د ر امتیازد هی به نانوایی شرکت کنند  که خود  به انتخاب نانوایی های د ارای 

صالحیت کمک شایانی می کند .

 آستان   رئیس سازمان فرهنگی آستان 
جشنواره  پایانی  آیین  د ر  رضوی  قد س 
رضوان«  آوای  خیابانی  »سرود های  مرد می 
مروج  و  پرچمد ار  سرود   گروه های  گفت: 

ارزش های د ینی و انقالبی کشور هستند .
این  پایانــی  آییــن 
جشــنواره مرد می با 
حضور حجت االسالم 
والمســلمین حجت 
گناباد ی نــژاد  رئیس 
ســازمان فرهنگی آســتان قد س رضوی، 
محمد علــی چمی گو مد یرعامل مؤسســه 
آفرینش های هنری آســتان قد س رضوی، 
حجت االســالم محســن بذرگری هاشمی 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگی 
آســتان قد س رضوی و جمعی از گروه های 
سرود  مشهد ی با تقد یر از گروه های منتخب 
همزمان با عید  قربان د ر ارد وگاه امام رضا)ع( 

برپا شد .
حجت االسالم والمسلمین حجت گناباد ی نژاد  
د ر این مراسم، ضمن تقد یر از مربیان و اعضای 
گروه های سرود  حاضر د ر این جشنواره ابراز 
کرد : افــراد  عضو این گروه هــا با حضور د ر 
این جشنواره نسبت به ظرفیت های اجرای 
ســرود های آوای رضوان بیش از گذشــته 

شناخت و معرفت پید ا کرد ند .
رئیس سازمان فرهنگی آستان قد س رضوی با 
تأکید  بر ضرورت فعالیت های جمعی د ر کشور 
افزود : با اجرای گروه های سرود  د ر تاریخ انقالب 
اســالمی یک کار جمعی بــه خد مت د ین و 

انقالب اسالمی د رآمد .
حجت االسالم والمســلمین گناباد ی نژاد  به 

اجرای سرود  د ر زمان ورود  امام خمینی)ره( 
د ر سال 1357 د ر فرود گاه اشاره و بیان کرد : 
گروه های سرود  باید  بر خود  ببالند ، چرا که 
وارد  فعالیتی شد ند  که به اند ازه تاریخ انقالب، 
هویت و تاریخ د ارد . همچنین این گروه ها د ر 
هیچ صحنه تاریخی، مهم و تأثیرگذار انقالب 

اسالمی غایب نبود ند .
وی با تأکید  بر حضور گروه های ســرود  د ر 
خطوط مقد م جنگ د ر د وران هشــت سال 
د فاع مقد س و اجرای برنامه د ر مناسبت های 
مختلف ملی و مذهبی کشور افزود : سرود  از 
یک هنر بسیار خوب و متعالی و مملو از ذوق 
برخورد ار اســت و اجراهای گروه های سرود  

را یک تجربه موفق هنری می توان د انست.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قد س رضوی 
گفت: ایجاد  گروه ســرود  از جمله اقد امات 
هنری، مذهبی و انقالبی است که طرفد اران 
بسیاری د ارد  و مورد  استقبال اقشار مختلف 

مرد م قرار گرفته است.
وی تصریح کرد : اجراهای خیابانی گروه های 
سرود  آوای رضوان سنگ محکمی بر د هان 
بد خواهانــی بود  که حاضر به د ید ن و تأیید  

ظرفیت و جاذبه های د ینی نبود ند .
رئیس سازمان فرهنگی آستان قد س رضوی 
به تقد یــر و تأیید  رهبر معظــم انقالب از 
اجرای ســرود های آوای رضوان و تأکید  بر 
اد امه کار این گروه ها اشــاره و تصریح کرد : 
د شمنان کشور با آنکه نقد ی بر اجرای این 
گروه  سرود  د ر یک شبکه ضد  ایرانی پخش 
کرد ند ، اما نتوانستند  تأثیرگذاری این اجراها 
را کتمان کنند .وی گفت: اعضای گروه های 
ســرود  با مشارکت د ر این جشنواره و انجام 
این خد مت فرهنگی، خود  را برای حضور د ر 
مید ان هــای بزرگ اجتماعی و فرهنگی که 
د ر گام د وم انقالب اسالمی قرار د ارد ، آماد ه 

می کنند .

 با بهره گیری از ابزار سرود  می توان 
امر به معروف و نهی از منکر کرد 

مد یرعامل مؤسســه 
هنری  آفرینش های 
رضوی  قد س  آستان 
مراســم  د ر  هــم 
اختتامیه جشــنواره 
مرد می »سرود های خیابانی آوای رضوان« د ر 
ارد وگاه فرهنگی و تربیتی امام رضا)ع( مشهد  
با تأکید  بر اینکه نوجوانان و جوانان متد ین، 
مذهبــی و انقالبــی باید  حــرف خوب را 

هنرمند انه بزننــد ، گفت:: با 
بهره گیــری از ابزار ســرود  
می توان امر به معروف و نهی 
از منکــر کرد  یــا به جامعه 
تبریک گفت و یا برخی نکات 

اجتماعی را بیان کرد .
وی ابــراز کــرد : امید واریم 
فعالیت های  برنامه ریزی  د ر 
گروه هــای ســرود  موفــق 
باشیم و بتوانیم از زبان هنر 
سرود  د ر عرصه های مختلف 
فرهنگــی و اجتماعــی به 
بهتریــن شــکل ممکن د ر 
راه انقــالب و اهل بیت)ع( 
استفاد ه کنیم.چمی گو اد امه 
د اد : اولین برنامه آوای رضوان 

مؤسســه آفرینش های هنری آستان قد س 
رضوی پس از اختتامیه این جشــنواره، د ر 
راستای گرامید اشت یاد  شهید  کاوه د ر سطح 
شهر مشهد  است که د ر این رابطه با مربیان 

سرود  برنامه ریزی خواهد  شد .

اعضای گروه های 
سرود  با مشارکت 

د ر این جشنواره و 
انجام این خد مت 

فرهنگی، خود  
را برای حضور 
د ر مید ان های 

بزرگ اجتماعی و 
فرهنگی که د ر گام 
د وم انقالب اسالمی 

قرار د ارد ، آماد ه 
می کنند 

بــــــــرش

د  ر آیین پایانی جشنواره مرد  می »سرود  های خیابانی آوای رضوان« مطرح شد   

گروه های سرود   پرچمد  ار ارزش های د  ینی و انقالبی
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 برای رفتــن به کتابخانه آســتان قد س 
رضوی برای تعویــض د و تا کتاب مجبوریم 
حد اقل چهار تا اتوبوس رفت و  برگشــت به 
حرم مطهر هزینــه کنیم و با ترافیک اطراف 
حرم که د ر مرکز شهر است هم مواجه ایم. اگر 
آســتان قد س زمین موجود  د ر تقاطع بولوار 
عبد المطلب و موسوی قوچانی جنب بازار میوه 
شــهرد اری را یک کتابخانه تخصصی بسازد  

مشکل د سترسی به کتاب حل می شود .
09150007417

 بولوار امام رضا)ع( مســیر غرب به شرق 
نرسید ه به فلکه آب همیشــه به علت ترد د  
عابــران و زائــران عزیز از عــرض خیابان با 
ترافیک کالفه کنند ه ای مواجه است که الزم 
اســت مســئوالن ذی ربط د ر این خصوص 
فکری کنند . با نصب پل عابر و گذاشتن موانع 

فیزیکی مشکل برطرف می شود .
09100007096

 چطور اســت که می توانیم د ر ســاخت 
صحن ها د ر عتبات عالیات مشــارکت کنیم 
اما نمی توانیم د ر امور حرم مطهر امام رضا)ع( 
مشــارکت کنیم؟ چرا آســتان قد س سراغ 

مشارکت های مرد می نمی آید ؟ 
09330000752

 ســالم من د چار ســکته مغزی هستم و 
براد رم موجی جنــگ؛ پد ر و ماد رم باالی 75 
سالشــون است و د ر خیابان پروین اعتصامی 
زند گی می کنیم و هر روز صد ای بلند  هواپیما 
آســایش را از ما گرفته است وقتی اعتراض 
کرد یم گفتند  آستان قد س اجازه نمی د هد  باند  

فرود گاه جد ید  از زمین هایش رد  بشود .
09390009167

قد س: به گواهی آمار، آســتان قد س رضوی 
بیشترین همکاری را با نهاد ها د ر حوزه شهر 
مشهد  د اشته و د ارد  و چنانچه طرح مناسبی از 
سوی مسئوالن امر برای حل مشکالت شهری 
ارائه شود ، آستان قد س رضوی آماد ه همکاری 

است. 
د ر عین حال صیانت از موقوفات، وظیفه ذاتی 

آستان قد س رضوی است. 

توزیع گوشت 2 هزار د ام قربانی 
بین محرومان سمنانی

آستان: به مناسبت عید  سعید  قربان طرح 
»هد یه آستان حضرت رضا)ع(« د ر سمنان به 
ابتکار خاد میاران رضوی و با مشارکت کمیته 
امد اد  امام خمینی)ره( و خیران اجرا شــد .

د ر طرح »هد یه آستان حضرت رضا)ع(« که 
به مناســبت عید  سعید  قربان د ر سمنان و 
با مشارکت کمیته امد اد  امام خمینی)ره( و 
خیران استان صورت گرفت، افزون بر 2هزار 
رأس د ام زند ه با وزنــی معاد ل 40 تن نذر 
امام رضا)ع( شد ه و با مشارکت کمیته امد اد  
حضرت امام)ره( میان نیازمند ان استان د ر 

حال توزیع است.
علیرضا خســروی، سرپرســت نمایند گی 
آســتان قد س رضوی د ر استان سمنان د ر 
جشنی که به مناسبت آغاز د هه والیت د ر 
شاهرود  برگزار شد ، ضمن قد رد انی از خیران 
و خاد میاران رضوی استان سمنان گفت: این 
گونه طرح های مشارکتی سبب بهره مند ی 
 نیازمنــد ان از نــذورات مرد مــی آســتان 

حضرت رضا)ع( می شود .
وی افزود : این نذورات د ر اســرع وقت میان 

نیازمند ان استان توزیع خواهد  شد .

به ما پیامک بزنید  
3000737277

د ر ســتون »صد ای مرد م« صفحه آســتان، شنوند ه انتقاد های 
شــما از آســتان قد س رضــوی و پذیرای پیشــنهاد های شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن د رج د ر روزنامــه به مد یران 

آستان قد س رضوی ارجاع خواهد  شد . 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

بسته خبری

آستان: د بیر انجمن ترقی زبان ارد و د ر کشور پاکستان پس 
از بازد ید  از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی آستان قد س 
رضوی فناوری پیشرفته این کتابخانه د ر حفظ و نگهد اری 
منابع و شیوه خد مات رســانی به محققان را قابل تحسین 
خواند .د کتر فاطمه حسن د ر بازد ید  از مرکز د یجیتال سازی 
منابــع و مخزن میکروفیلم آســتان قد س رضــوی افزود : 
تجهیزات این مرکز د ر شــیوه حفاظت و نگهد اری منابع و 
خد مات رسانی به پژوهشگران واقعاً مرا تحت تأثیر قرار د اد  و 
ما خواهان تباد ل د انش و تجربه با کتابخانه آستان قد س د ر 

حوزه مرمت آثار فرهنگی هستیم.
د بیــر انجمن ترقی زبان ارد و د ر کشــور پاکســتان با بیان 
اینکه همه نوع منبع مطالعاتی د ر این کتابخانه به بهترین 
شیوه حفظ و نگهد اری می شــود ، اضافه کرد : ما نیاز د اریم 
از ُحســن تد بیر این مرکز برای حفظ منابع ارزشمند ی که 
د اریم اســتفاد ه کنیم.وی د ر پایان د ر بازد ید  از مخزن کتب 
چاپی نیز این مخزن را منحصر  به  فرد  اعالم کرد  و گفت: این 
کتابخانه د ر زمینه خد مات رسانی به محققان از فناوری باالیی 

بهره مند  است و باید  این کتابخانه را تحسین کرد .

 تجهیز کتابخانه آستان قد س رضوی 
به فناوری های روز د نیا قابل تحسین است

یک پژوهشگر پاکستانی: 

آستان: 120  نفــر از اعضای بســیج آستان قد س رضوی 
26 مرد اد ماه به مناطق عملیاتی غرب و شــمال غرب اعزام 

می شوند .
محمد مهد ی خد اخواه، مد یر ارد وی حوزه مقاومت بســیج 
آســتان قد س رضوی گفت: بسیجیان آستان قد س رضوی 
و خانواد ه آن ها د ر قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی 

غرب و شمال غرب کشور اعزام می شوند .
وی با بیان اینکه بسیجیان آستان قد س رضوی به مد ت سه 
روز از مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب بازد ید  می کنند ، 
افزود : د هلران، سرد شت، بانه و... از جمله شهرهایی است که 

برای بازد ید  از یاد مان های این مناطق خواهند  رفت.
وی تصریــح کرد : به همت پایگاه بســیج معاونت تبلیغات 
اسالمی آســتان قد س رضوی برای زائران شهد ا برنامه های 
فرهنگی نیز پیش بینی کرد یم که از جمله آن ها می توان به 
برگزاری مسابقه و د ریافت د لنوشته زائران از یاد مان ها اشاره 
کرد .وی د ر پایان یاد آور شد : پزشک یار، روحانی و یک گروه 
مستند ساز نیز این کاروان راهیان نور را د ر مناطق عملیاتی 

غرب و شمال غرب همراهی می کنند .

 بازد ید  بسیجیان آستان قد س رضوی 
از مناطق عملیاتی غرب کشور

مد یر ارد وی بسیج این نهاد  مقد س خبر د اد 

آستان: معــاون خاد میاری نمایند گی آستان قد س رضوی 
د ر قم گفت: 82 طلبه زائراولی به سفر عتبات عالیات اعزام 
شد ند . حجت االسالم والمسلمین محمد صالح د ماوند ی د ر 
خصوص اعزام طالب زائراولی به عتبات عالیات اظهار د اشت: 
د ر این سفر معنوی 82 نفر از طالبی که به د لیل مشکالت 
اقتصاد ی نتوانستند  به عتبات عالیات مشرف شوند  به همراه 

خانواد ه خود  حضور د ارند .
وی با اشــاره به اینکه یکی از شرایط این سفر سن بین 40 
تا 60 ســال بود ه است؛ گفت: این عزیزان عالوه بر محد ود ه 
ســنی، زائراولی نیز هستند  و کل این سفر برای این طالب 
محروم رایگان اســت.معاون خاد میاری نمایند گی آســتان 
قد س رضوی د ر قم بیان کرد : ما د ر این ســفر پنج روز د ر 
کشور عراق هستیم که د و روز د ر نجف، یک روز د ر کاظمین 

و مسجد  سهله و د و روز نیز د ر کربال خواهیم بود .
وی د ر زمینه برنامه های جانبی این سفر گفت: برنامه هایی 
همچون قرائت صلوات خاصه، ختم صلوات، نوحه و مد احی 
که به نیت آقا علی بن موسی الرضا)ع( شروع خواهد  شد  د ر 

طول سفر اجرا خواهیم کرد .

 اعزام 82 نفر از طالب 
»زائر اولی« قم به عتبات عالیات

معاون خاد میاری نمایند گی آستان قد س د ر این استان:

داخلیسازی»سوغاتزائر«درمسیرتحققرونقتولیدگسترشپیداکند
رئیس کمیته امد اد  امام خمینی)ره( گفت: همکاری 
این مجموعه با آستان قد س رضوی د ر موارد ی نظیر 
زیارت، اشتغال و محرومیت زد ایی د ر زمان آقای فتاح و همچنین 
د ر این د وره بسیار تنگاتنگ است و تفاهم نامه هایی بین کمیته 
امد اد  و آســتان قد س رضــوی د رباره مســائل مختلف نظیر 

زائراولی ها به امضا رسید ه است.
ســید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امد اد  امام خمینی)ره( 
 د ر گفت وگــو با قد س آنالین اظهار کــرد : ارتباط کمیته امد اد  

امام خمینی)ره( با آستان قد س رضوی بسیار نزد یک است.
وی افزود : د و هفته پیش نیز د ر جلسه ای با تولیت محترم آستان 
قــد س رضوی موارد  مختلف د رباره همکاری این د و نهاد  مورد  
بررسی قرار گرفت و حتی د ر آن جلسه بیان شد  که ساالنه بین 

130 تا  150 هزار زائر از طبقات محروم و آســیب پذیر از نقاط 
مختلف کشــور برای زیارت بارگاه منور امام رضا)ع( از طریق 
کمیته امد اد  امام خمینی)ره( به شهر مشهد  سفر می کنند  که 
تولیت محترم نسبت به تخصیص  یک وعد ه غذای حضرت به 

این زائران همچون گذشته د ستورات الزم را ارائه کرد ند .
وی با بیان اینکه هر د و مجموعه نسبت به عملیاتی کرد ن مفاد  
تعهد نامه ها و تفاهم نامه ها د ید گاه مثبت و مساعد ی د ارند ، اظهار 
د اشــت: یکی از موارد ی که هــر د و مجموعه باید  به آن توجه 
د اشته باشند  موضوع ســوغات زائر است که اگر به د رستی به 
این زمینه پرد اخته نشود  سبد  سوغات زائران را کاالهای چینی 

پر خواهد  کرد .
بختیاری اذعان د اشــت: د ر این زمینــه د ر زمان تولیت قبلی 

اقد ام های خوبی انجام و کارگروه تخصصی  برای توسعه سوغات 
زائر نیز راه اند ازی شد ، اما حمایت مرد م نیز د ر این باره الزم است 
و کمیتــه امد اد  نیز از آماد گی الزم برای همراهی د ر این زمینه 
با آستان قد س رضوی با توجه به توانمند ی هایی که کارآفرینان 
این نهاد  د ر ارتباط با تولید  محصوالت مختلف که معرفی کنند ه 

فرهنگ معنوی و سیره رضوی باشد  را د ارد .
وی تصریح کــرد : د ر این زمینه کمیته امد اد  امام خمینی)ره( 
جلسات مختلفی را با کارآفرینان برگزار کرد ه است و اقد ام های 
خوبی نیز شــروع شد ه اســت تا بازار ســوغات زائر به صورت 
هد فمند  و د ارای مفهوم و محتوا و با قیمت مناسب د اخلی سازی 
شود  که از این مســیر رونق تولید  و ارتقای اشتغال د ر جامعه 
که مورد  تأکید  رهبر معظم انقالب نیز هست تحقق پید ا کند .  

خبر
رئیس کمیته امد اد  امام خمینی)ره( د ر گفت وگو با قد س آنالین:

صد ای مرد م

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 

      صفحه 3

آگهى مزايده فروش 35 راس جوانه پروار هلشتاين 
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ︑︺︡اد 
︀ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ وزن ︡ود ۵۵٠ ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣م   ︋﹟︀︐︪﹚﹨ ︣وار ﹠︕) رأس ︗﹢ا﹡﹥︎  ٣۵(︨﹩ و︎ 

︠﹢د را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣︀﹡︡ .
︀ز﹝︀ن وا﹇︹ در ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣٠ ︗︀ده   ︨﹟︀وداری ا﹎ ﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
﹝︣﹁- ︪︡﹞︀ن ،  ︨﹠﹌ ︋︧️ وا︡ ︎︣وار︋﹠︡ی ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ و رو️ ︗﹢ا﹡﹥ ﹨︀ی 
 ︊  ︮١٠ ️︻︀ ︀︀ن︨  ﹢د را ︑︀︎  ﹫︪﹠︀د︠  ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ،︎  ﹁﹢ق ︲﹞﹟ در︀﹁️ ﹁︣م︫ 
روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٠٢︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار ︋︺︓️ ا﹞︡آ︋︀د 

︋﹫﹟ ر︲︀  و ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︎﹑ک ۵٠ ︑﹙﹀﹟ ٣٨۴٢١۵٢٣ ︑﹢﹏ و ر︨﹫︡ در︀﹁️ دار﹡︡ .
 ﹤︋ ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︀ل︡ه ﹝︊﹙︼۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ر︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا ً︀ ﹠﹝︲
︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ ﹋﹥ در ا︨﹠︀د  ﹥ ︧︀ب︨   ︋︤وار ︀ و ﹩﹊﹡︀ ︮﹢رت ﹉ ر﹝︤دار︋ 
 ﹏﹢︑ ︀د﹠︪ــ﹫  ︎﹤﹝﹫﹝︲ ﹤  ︋﹩﹊﹡︀ ــ︡ه ا︨ــ️ و ︀ ا︠︢ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋  ﹝︤ا︡ه ذ﹋︫︣ 

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

︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉  ︨

ع ۹
۸۰
۶۴
۱۶

« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
 ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣  ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 

﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴٠ را   ︫﹤ ︖︧ــ︐︀ن) ︋   ︋︣ــ ︳ ا﹡︐﹆︀ل ﹁︀︲﹑ب︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (ا︗︣ای︠  ︡﹝︀ت︎  ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ از
︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) 
ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در  ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ︋ــ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖ــ︀م︠ 
 ﹤﹡︀﹞︀ ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ــ︣﹋️ در  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀︨ــ
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠١٣٩٨/٠۵/١٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︨︐︀د︋ 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٨/٩٨/٠۵

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١١/٩٨/٠۶
︡ف    ﹫︀︋︀ن︮  ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای︠   ︋-︪︡﹞ -︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︠ 

٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ :﹟﹀﹚︑
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨ و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۸۰
۶۳
۵۴

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹢︋️ دوم
 ︹ــ️ ︑﹢ز︗ ︫ــ︣﹋️ ﹡ــ︀ن ﹇ــ︡س ر︲ــ﹢ی
و  ﹨ــ︀  ﹋﹫﹢︨ــ﹉  ︋ــ﹥  ︠ــ﹢د  ﹝︭ــ﹢﹐ت 
 ︴ت در ︨ــ﹐﹢︭﹞ ﹤︀ی ︻︣︲ــ﹨︀﹍︣و︫ــ﹁
︫ــ︣ ﹝︪ــ︡ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ١٠ د︨ــ︐﹍︀ه 
︠ــ︀ور ﹝︧ــ﹆︿ ــ︀ ﹝︪ــ︀︋﹥ آن دارد ، ﹜︢ا از 
️ ﹨︀ و ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫︣ا︳ د︻﹢ت  ︫ــ︣﹋
︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹎︣دد ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت 
 ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ️﹁︀︪ــ︐︣ و در﹫︋
درج آ﹎ــ﹩ ︋ــ﹥ ﹝ــ︡ت ١٠ روز در ︨ــ︀︻︀ت 
اداری از ︨ــ︀︻️ ٨ ︮︊ــ ا﹜ــ﹩ ١٣ آدرس 
︫ــ︣﹋️ ، ﹡︊ــ︩ ﹝﹫ــ︡ان ﹇︀ــ﹛ ،   د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 
﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟: ٣۶۶۵٨٠٠۵  

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
︨ــــ︀ــ️                                                          ︵ـــــ︣ــ﹅  از  ﹨﹞︙ـــ﹠﹫ــ﹟ 
WWW.NANERAZAVI.COM  ﹡﹫ــ︤ ا﹝﹊︀ن 

در︀﹁️ ا︨﹠︀د و︗﹢د دارد .

/ع
۹۸
۰۶
۴۲
۴
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خطیب زاده خبر داد
پرداخت تسهیالت در قالب طرح ملی 

با معرفی بنیاد مسکن
اقتصاد: حســن خطیب زاده، مدیر امور 
شــعب بانک مسکن خراســان رضوی از 
پرداخت تســهیالت در قالب طرح ملی 
خبر داد و گفت: وفق سیاست های اعتباری 
سال 98 بر هر واحد مسکونی بین 600 تا 
هزار و 600 میلیون ریال امکان پرداخت 
وجــود دارد؛ در این طرح تولید 100 هزار 
واحد مسکونی شهری تا پایان سال 99 پیش بینی می شود و شرکت های انبوه ساز و 

سرمایه گذار مسکن می توانند در فرایند تولید مسکن مشارکت داشته باشند.
خطیب زاده در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار قدس درباره ساخت واحدهای 
مســکونی توسط انبو ه ســازان، سیاست این بانک و دولت را ســاخت و ساز توسط 
سازندگان حرفه ای دانست و اظهار کرد: این بانک برای حمایت از سازندگان، امکان 
پرداخت تسهیالت تا 160 میلیون تومان را مشروط به استفاده  از فناوری های نوین در 
ساخت بنا دارد و برای دیگران این مبلغ 60 تا 100 میلیون تومان است. به گفته وی در 
حال حاضر تسهیالت ساخت مسکن در بافت فرسوده، تسهیالت ساخت و ساز مسکن 
از محل اوراق گواهی حق تقدم و همچنین تســهیالت بدون سپرده ساخت مسکن 
مهم ترین انواع تسهیالت در دسترس برای سازنده ها هستند که هر سازنده با توجه به 
موقعیت پروژه و شرایط خود می تواند برای استفاده از این تسهیالت درخواست دهد.

  سهم 12 درصدی در اشتغال کشور
وی از سهم 12 درصدی حوزه مسکن  در اشتغال کشور خبر داد که با ارتباط مستقیم 

و غیرمستقیم می تواند با رونق 170 رسته شغلی در اقتصاد کشور نقش ایفا کند.
خطیب زاده افزود: طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده شاهد کاهش معامالت مسکن 
در کشــور بودیم که با توجه به وضعیت رکودی این بازار در سال جاری، تسهیالت 
بانکی در جلوگیری از شدیدتر شدن رکود در بخش پیشران اقتصاد نقش مؤثری داشته 
 است. در صورت رشد نداشتن پرداخت تسهیالت، این احتمال وجود داشت بازارهای 
ساخت و ساز مسکونی و همچنین معامالت خرید مسکن در تهران و سایر شهرها با 

افت بیشتری نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، روبه رو شوند.

  بسته بانکداری ویژه فعاالن صنعت ساختمانی
وی یکی دیگر از محصوالت بانک را بســته بانکداری ویژه فعاالن صنعت ساختمانی 
توصیف کرد و گفت: در بانکداری شرکتی تسهیالتی برای ساخت و تکمیل واحدهای 
مسکونی، خرید دفتر کار و تجهیزات مربوط،  تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش 

و همچنین تسهیالت به مدیران و کارکنان شرکت ها تدارک دیده شده است.
خطیب زاده از اقدامات زیرساختی درباره طرح تأمین و ارائه کارت اعتباری خرید مصالح 

ساختمانی سخن گفت که تالش می شود در ماه های آینده راه اندازی شود. 
وی گفت: صندوق پس انداز مســکن یکم هم اکنون با جذب ســپرده خانه اولی ها و 
متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده به متقاضیان واجد شرایط تسهیالت 
ارزان قیمت خرید مســکن پرداخت می کند؛ مشروط بر اینکه معادل نیمی از سقف 
مبلغ تســهیالت به مدت یک سال در حســاب افراد در بانک مسکن سپرده گذاری 
شــود. سقف این تسهیالت  به صورت انفرادی 60 میلیون تومان است و به زوجین 
120 میلیون تومان و با نرخ 6 درصد در بافت فرســوده و 8 درصد در ســایر نقاط 
شهری پرداخت می شود و امکان پرداخت جعاله تا سقف 20میلیون تومان را نیز دارد. 
پرداختی تسهیالت خرید از محل صندوق یکم از ابتدا تاکنون 7هزار و 506 میلیارد 
ریال بوده اســت. تسهیالت پرداختی مسکن مهر نیز از ابتدا تا کنون 33هزار و 500 

میلیارد ریال برای 140 هزار واحد در استان است.
نگاهی به آمار چهار ماهه نخست امسال بانک مسکن حکایت از آن دارد که در این 
مدت بیش از 162 هزار و 600 فقره انواع تسهیالت برای خرید، ساخت و پروژه های 
مشــارکتی و همچنین فروش اقساطی و تعمیر یا بازسازی منزل و سایر تسهیالت 
مسکن و ساختمان به متقاضیان پرداخت شده است. مانده تسهیالت بانک مسکن 
اســتان در پایان تیر ماه معادل 7 هزار و 62 میلیارد تومان است که نسبت به مدت 

مشابه در سال 97 از رشد 5.4 درصدی برخوردار شده است.

 اقتصاد/ فرزانه غالمی  قیمت انواع برنج ایرانی 
در روزهای اخیر بین 15 تــا 25 درصد افزایش 
 یافته تا در یک ســال گذشــته به طور متوسط

70 درصد افزایش قیمت را تجربه کند.
بر اساس مشاهدات خبرنگار ما، انواع برنج ایرانی 
درجه یــک و دو با نام های آشــنا و ناآشــنا در 
فروشگاه های شهر موج تازه ای از گرانی را به خود 
دیده است و از حداقل 16 هزار تومان تا 26 هزار 
تومان به ازای هر کیلو به فروش می رسد؛ این در 
شرایطی است که برنج تولید امسال به بازار آمده 
و بر اساس اظهارات افراد مطلع، با توجه به میزان 
تولید داخلی و واردات انجام شــده در یک سال 
گذشته، نه تنها کمبودی در بازار نیست بلکه بین 
400 هزار تا 700 هزار تن برنج مازاد در کشــور 

وجود دارد.
میزان مصرف ســاالنه برنج در کشــور به روایت 
وزارت صمت 3 میلیون و 360 هزار تن، به روایت 
وزارت جهاد کشــاورزی 2 میلیــون و 880 هزار 
تن اســت؛ بر این اساس میانگین مصرف ساالنه 
برنج در کشــور 3 میلیون و 100 هزار تن است 
که حدود 2 میلیــون و 300 هزار تن از این نیاز 
از محل تولید داخل و 800 هزار تن هم از طریق 

واردات تأمین می شود.

 بانک ها برنج را هم درو کردند؟
حــدود گرانــی   دالیــل 
برنج  25 درصــدی قیمت 
اتحادیه  از رئیس  را  داخلی 
جویا  غذایی  مواد  بنکداران 
شــدیم. محمد آقــا طاهر 

بــه خبرنگار ما می گوید: به دلیل رســیدن فصل 
برداشــت، قیمت برنج در شــمال کاهش یافته و 
بهترین نــوع حداکثر 18 هزار تومان قیمت دارد. 
نرخ در عمده فروشی ها هم حدود 25 درصد کاهش 
یافته و عمده فروشان هم به هیچ وجه ممانعتی در 
توزیع و فــروش ایجاد نکرده اند، درنتیجه افزایش 

قیمت برنج هیچ توجیهی ندارد.
وی ممانعــت هم صنفانش از فــروش برنج را رد 
می کند و ادامه می دهد: هر واحد صنفی شــرایط 
خاص خود را دارد و به حفظ مشتریان می اندیشد. 
ادعاهــای اینچنینی در خصوص برنــج ایرانی با 
منطق کسب و کار در شرایط فعلی جور نیست. در 

خصوص برنج خارجی هم هر چند معلوم نیست 
درنهایت واردات مجاز اســت یا ممنوع شده، اما 
آنچه مسلم است اینکه ترخیص برنج بدون هیچ 
مشکلی در جریان است و ارز 4 هزار و 200 تومانی 

همچنان به واردات برنج تخصیص می یابد.
به گفته آقاطاهر، عمده فروشان فعالیت طبیعی 
خود را دارند، اما ممکن است برخی سازمان ها و 
شرکت ها برنج مناطق خاصی از شمال را بیش 
از حــد نیاز خریده باشــند و همین به التهابات 
بــازار دامن زده باشــد. وی در توضیح بیشــتر 
این احتمال به خریدهای کالن بانک ها اشــاره 
می کند کــه می تواند کمبود و افزایش قیمت را 

در پی داشته باشد.

 بره کشان واردکنندگان در راه است
دبیر انجمن برنج ایران هم افزایش دیگر باره قیمت 
برنج داخلی را »فصل بره ُکشــان« واردکنندگان و 
موسم زمینه سازی برای افزایش قیمت برنج های 

وارداتی انبار شده، می داند. 
جمیل شــایق علیزاده به خبرنــگار ما می گوید: 
برخی، از رســانه ای شــدن گرانی برنج استقبال 
می کنند. از چند روز پیش پیامک های مشکوک 
مبنــی بر افزایــش قیمت برنج و اعــالم نرخ، به 
تلفن همراه من ارسال می شود. این یعنی برخی، 
کاالهای در انبار مانده وارداتی دارند و در حالی که 
مطابق آمار فائو در مقایسه با 10 سال پیش قیمت 
برنج وارداتی کاهش داشته، واردکنندگان به دنبال 

سودجویی جدید و افزایش مجدد قیمت هستند.
وی خاطرنشان می ســازد: زمانی که تنظیم بازار 
با وزارت جهاد بود با کمک ســازمان بازرســی و 
نمایندگان دیگر نهادهــای مرتبط، ثابت کردیم 
سرانه مصرف برنج هر فرد در کشور 36 تا 37 کیلو 
اســت، حال آنکه قباًل وزارت بازرگانی این عدد را 
حدود 46 کیلو اعالم کرده بود. از این پس هم باید 
منتظر بود وزارت صمت، سرانه 46 کیلویی را اعالم 

و بر همین اساس، واردات را دامن بزند! 

به باور وی، هر چنــد خبر لغو ممنوعیت واردات 
برنج در فصل برداشــت، تکذیب شد، اما با توقف 
قانون انتزاع و بازگشــت وظایف بازرگانِی بخش 
کشــاورزی به وزارت صمت، بایــد فاتحه تولید و 

کشاورزی را خواند.

رشد 15 درصدی قیمت برنج 
منطقی نیست

شــایق علیزاده اضافه می کند: دو 
ماه پیش که برنــج داخلی حدود 
15 درصد افزایش قیمت داشــت، 
افزایــش را غیرمنطقی اعالم  این 
کــردم، اما برخــی بازرگانان و به 
تعبیری دالالن، من را به ناآگاهی 
از افزایــش هزینه های تولید متهم 

کردند! امروز هــم افزایش 25 درصدی قیمت 
برنج داخلی را غیرمنطقــی می دانم و معتقدم 

دالیل آنان »آبکی« است!

وی ادامه می دهد: هزینه های تولید در ســال 97 
حدود 15 درصــد باال رفت، بنابراین قیمت برنج 
تولید پارســال که امســال عرضه شده تا همین 
میزان باید افزایش یابد، نه اینکه هزینه های بهار 
98 که متأثر از وارداتی بودن عمده کودها، سموم 
و ماشین آالت اســت و به طور سرسام آوری باال 

رفته، برای برنج تولید پارسال مبنا قرار گیرد. 
به گفتــه وی در آنالیز قیمت تمام شــده برنج 
تولید امســال، هزینه کارگر که باالی 70 درصد 
 از هزینــه تولید را به خود اختصاص داده به طور 
خیره کننده ای افزایش داشــته اســت و باید از 
وزارت جهاد کشــاورزی پرسید حاصل چند دهه 
شعار درباره مکانیزه کردن کشاورزی، چه بوده تا 

قیمت تمام شده تولید تا این حد رشد نکند؟ 
شایق علیزاده ادامه می دهد: در 20 سال گذشته 
با افزایش شــدید نرخ ارز و گرانی ماشــین آالت، 
حمایت الزم از تولیدکننده داخلی ماشین نشده و 
تولید همچنان به خارج وابستگی دارد و آمار ارائه 

شده در خصوص حمایت ها قابل استناد نیست.

فروش »طارم بمبئی و کراچی« 
در نبود نظارت 

دبیــر انجمن برنــج ایران 
بار تولید برنج در  می گوید: 
ســال 98 بر دوش کارگران 
افتاد که دستمزد را متناسب 
خود  معیشتی  باهزینه های 

تعیین می کنند، از این رو شاهد افزایش پلکانی بهای 
برنج داخلی هستیم. در همین شرایط سازمان های 
نظارتی شامل تعزیرات و ســازمان حمایت هیچ 
نظارتی بر حفظ تناســب قیمت در مراکز تولید با 
فروشگاه های خرد ندارند. در همین شرایط برنجی 
که در شــالیزارهای شمال، 4 درصد خرده دارد در 
شهرهای دیگر با بیش از 8 درصد خرده و متأسفانه 
چه بسا به صورت ناخالص و 
ترکیب شده با برنج خارجی و 
با قیمت گزاف به دست مردم 
می رســد و این یعنی، هیچ 
بعید نیســت طارم هاشمی 
آســتانه که به مردم فروخته 
می شود »طارم هاشمی بمبئی 

و کراچی« باشد!
در  صنفــی  مقــام  ایــن 
حوزه برنــج ادامه می دهد: 
به  باید  نظارتــی  نهادهای 
شکل سرزده از واحدهای صنفی بازرسی کنند 
و گزارش های مردمی مبنی بر گران فروشــی 

برنج را جدی بگیرند.

مطابق آمار فائو در 
مقایسه با 10 سال 
پیش قیمت برنج 
وارداتی کاهش داشته، 
ولی واردکنندگان به 
دنبال افزایش مجدد 
قیمت هستند

بــــــــرش

قیمت گوشت در هفته های آینده کاهش می یابد     مهر:  شاهپور عالئی مقدم، قائم مقام سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه در ایام عید قربان، قیمت دام زنده با جهش روبه رو شد، گفت: 
پیش بینی می شود در هفته های آینده نرخ دام زنده کاهش پیدا کند و از ۴۷ هزار تومان به ۳۷ تا ۴۲ هزار تومان برسد. وی افزود: در طول ۲۰ روز گذشته قیمت نهاده های دامی نسبت به ماه های گذشته از 

ثبات خوبی برخوردار بوده و پیش بینی می کنیم با بهبود وضعیت ارز، قیمت گوشت نیز در هفته های آینده کاهش پیدا کند.
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افزایش 25 درصدی قیمت برنج »ناخالص« ایرانی 

بفرمایید طارم بمبئی و کراچی!

      صفحه 4

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایدار پی آزما درتاریخ 1397,12,06 به شماره ثبت 538247 به شناسه ملی 14008175510
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نمایش��گاه های داخلی و خارجی، اخذ و اعطاء نمایندگی مجاز، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسس��ات داخلی و خارجی، خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز 
بازرگان��ی. انج��ام کلیه فعالیت های فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراج��ع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
اس��تان تهران ، شهرس��تان ری ، بخش مرکزی ، ش��هر ری، شهرک مطهری ، کوچه شهید عباس حبیبی ، خیابان سپاه پاسداران ، پالک 2 ، طبقه زیر زمین کدپستی 
1846944410 س��رمایه ش��خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 50000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمدرضا خلیل زاده هوجقان به 
ش��ماره ملی 0083596143 دارنده 25000000 ریال س��هم الش��رکه آقای علی خسروی زاده به ش��ماره ملی 0481408576 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا خلیل زاده هوجقان به ش��ماره ملی 0083596143و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی خس��روی زاده 
به ش��ماره ملی 0481408576و به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها، عقود اس��المی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و همچنین کلیه               
نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د . اختیارات مدیر عامل : طبق اساس��نامه ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )564081(
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آگهی تغییرات شرکت رزمندگان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 298 و شناسه ملی 10380243656
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای عباس آذرسا به شماره ملی 5629778900 به 
نمایندگی ش��رکت س��رمایه گذاری تبار ثامن شناسه ملی 10380073205 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد رضا 
قدبائی ش��هری به ش��ماره ملی 09192910351 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای فضل اله احتش��ام نیا به شماره ملی 9376824700 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداس��المی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و کلیه نامه های اداری با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجستان )565049(

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت صنعت�ی                  
قطعه س�از مش�هد ش�رکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3285 و شناسه 

ملی 10380191855
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1397,04,31 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
- ترازنام��ه منتهی ب��ه 1396,12,29 مورد تصویب 
ق��رار گرف��ت. - محمد علی س��اقی با ش��ماره ملی 
1060835576 ب��ه س��مت بازرس اصل��ی و محمد 
نس��ایی ب��ا ش��ماره مل��ی 0941812881 ب��ه عنوان 
بازرس عل��ی البدل انتخ��اب ش��دند . - روزنامه 
ق��دس جه��ت درج آگه��ی ه��ای ش��رکت انتخ��اب 

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

)565048(
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت اط�اع رس�انی               
رایانه ای علمی صنعتی خراس�ان ش�رکت 
س�هامی خاص به ش�ماره ثب�ت 15381 و 

شناسه ملی 10380310107
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,11,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مژگان 
دهقان خلیل آباد ) خارج از اعضای هیئت مدیره( 
ب��ه عنوان مدی��ر عامل ت��ا تاری��خ 98,5,11انتخاب 
گردیدن��د . امضاء کلیه اس��ناد و مدارک و چکهای 
ص��ادره و اوراق تعه��د آور ب��ا امض��اء ثابت مدیر 
عامل و امضاء متغییر رئیس هیئت مدیره یا نایب 
رئی��س متفقًا با مهر ش��رکت معتب��ر خواهد بود و 
مکاتبات و اس��ناد عادی فقط ب��ا امضاء مدیر عامل 

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

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )565043(
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آگهی تغیی�رات ش�رکت خمیر مایه 
رضوی ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 12447 و شناسه ملی 

10380281365
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,04,04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : -1 ش��رکت قن��د چناران به شناس��ه 
ملی 10380079707 - موسسه سازمان اقتصادی 
رضوی به شناس��ه ملی 10380129694 - ش��رکت 
قن��د آبکوه ب��ه شناس��ه مل��ی 10380079861 به 
س��مت اعضای هیئ��ت مدیره برای مدت دو س��ال 

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

)564994(
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 آگهی تغییرات شرکت گروه فنی مهندسی 
کاوش اهرام یدک گاهنگان سهامی خاص 

به شماره ثبت 358993 و شناسه ملی 
10104069835

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1397,04,28 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخ��اذ ش��د : موسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات 
مدیری��ت بهداد حس��اب آری��ا به شناس��ه ملی 
10320849506 به س��مت بازرس اصلی و محمد 
س��عید قوانلو به ش��ماره ملی 0051829770 به 
س��مت بازرس عل��ی البدل برای مدت یکس��ال 
مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و 
زیان منتهی به 1396,12,29 به تصویب رسید . 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت             
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )564074(
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آگهی انحال شرکت خدمات مقدم رایانه 
پیشرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
330201 و شناسه ملی 10103674331

عموم��ی                      مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق العاده مورخ 1398,03,31 ش��رکت فوق 
منح��ل اعالم گردی��د و آقای ش��اهین صبحی 
مق��دم ب��ه ش��ماره مل��ی 0451496558 ب��ه 
س��مت مدیر تصفی��ه انتخاب گردید. نش��انی 
مح��ل تصفیه اس��تان تهران- ش��هر تهران- 
میدان تجریش نبش خیابان ش��هرداری پالک 
117س��اختمان کفش ملی طبقه دوم کدپستی 

1989947611 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)564076(
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 آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت 
30888 و شناسه ملی 10320849506 

عموم��ی                        مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
تاییدی��ه  و   1397,08,20 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
ش��ماره 97,213750 م��ورخ 1397,9,26 جامع��ه 
حس��ابداران رس��می تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل موسس��ه در واحد ثبت��ی تهران به آدرس 
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی، 
ش��هر تهران، صادقیه ، بولوار شهدای صادقیه، 
کوچه مرودش��ت ، پالک 1 ، طبقه سوم ، واحد 12 
ک��د پس��تی 1451614595 تغییر یاف��ت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت               
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )564077(

/ع
98
06
33
2

آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطاعات 
هما سهامی خاص ) در حال تصفیه ( 
به شماره ثبت 195941 و شناسه ملی 

10102378136
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ع��ادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,03,11 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : محمدرض��ا 
صباقی ب��ه ش��ماره مل��ی 0052257101 به 
س��مت مدیر تصفی��ه برای مدت دو س��ال 

انتخاب گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )564078(

/ع
98
06
33
5

 آگهی تغییرات شرکت منحله 
مهمانداری هما سهامی خاص به 

شماره ثبت 188839 و شناسه ملی 
10102308571

مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده مورخ 
1398,03,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
س��مت محمدرضا صباقی به شماره ملی 
0052257101 ب��ه عن��وان مدیر تصفیه 

به مدت 2 سال تمدیدگردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )564079(
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش 

منطقه 2 قم تاریخ انتشار:98/5/23
بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ای تعاونی دع��وت به عمل 
می آی��د در جلس��ه مجمع عمومی مذکور رأس س��اعت 
جلس��ه  دس��تور  ب��ا   98/6/9 م��ورخ  ش��نبه  روز   10
ذی��ل در محل دفت��ر تعاونی واق��ع در خیاب��ان امام – 
16متری آیت اله س��عیدی نبش ک��وی 4 طبقه فوقانی                                                                        
ات��و گال��ری مهزیار واحد 1 تش��کیل می گ��ردد، حضور 
ب��ه هم رس��انید . ضمنًا هر یک از اعض��ا جهت معرفی 
نماین��ده تام االختیار / وکیل خود به منظور حضور در 
جلس��ه فوق الذکر و اعمال رأی می بایس��تی به اتفاق 
یکدیگ��ر )عضو و نماینده( حداکثر ت��ا تاریخ 98/6/7 
به محل دفتر ش��رکت مراجعه تا پ��س از احراز هویت 
و تایید وکالتنامه ورقه ورود به جلس��ه جهت نماینده 
عضو صادر ش��ود .دس��تور جلس��ه : 1-طرح و تصویب 

تمدید فعالیت شرکت 
هیئت مدیره
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یک فقره پروانه سبز وارداتی با مشخصات ذیل 
مربوط به ش��رکت صنای��ع غذایی گرینه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط گردید. 
1000727 : A شماره اظهارنامه

شماره پروانه :  60100   
ن��ام کا ال: ماش��ین آالت و دس��تگاه های تهیه 
لبنیات – یک دس��تگاه بس��ته بندی کره 350 

گرمی مستعمل 
وزن کاال : 3000

تعداد کاال : 3
ارزش کاال به ریال : 439450069

دی
قو

مف
هی 

آگ

خ��ادم  ن��دا  اینجان��ب  فارغ التحصیل��ی  م��درک 
شناس��نامه  ش��ماره  ب��ه  محمدرض��ا  فرزن��د 
مقط��ع  در  مش��هد  از  ص��ادره   0921636237
واح��د  از  ص��ادره  حق��وق  رش��ته  کارشناس��ی 
دانش��گاهی مش��هد به ش��ماره 159311105044 
مفق��ود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی مشهد به نشانی: مشهد، قاسم آباد، 
بولوار امامیه، اس��تاد یوسفی، س��ازمان مرکزی 
ش��ماره2، اداره فارغ التحصیالن ارسال نمایید. 

/ع
98
04
85
9

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

س��ند مالکیت کامیون کمپرسی سیستم بنز تیپ ال 
کا 1924/42م��دل 1390 ب��ه رنگ نارنجی  – روغنی به 
ش��ماره موتور 33592410114290 و ش��ماره شاس��ی 
NAB37433316607703 به شماره پالک 54 – 717 ع 
84 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 
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 I 1600  س��ند مالکیت وانت سیس��تم پی��کان تی��پ
م��دل 1392 به رن��گ س��فید – ش��یری - روغنی به 
ش��ماره موت��ور   118P0033774 و ش��ماره شاس��ی 
پ��الک                        ش��ماره  ب��ه    NAAA36AA0DG931423
54 - 381 س 16 مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.  /ع
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آگهی تغییرات شرکت رخش توربین مه آرا دندان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 312 و شناسه ملی 10861755742

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,04,11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : شعبه شرکت به نشانی 
تهران - خیابان آزادی - مجتمع برجس��از کاوه - بلوک A - طبقه هش��تم - واحد 39 - کد پستی 1313654968 تأسیس 
گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت  اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس )564072(
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 آگهی تغییرات شرکت پندار نیک آناهیتا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 359261 و شناسه ملی 10104072069
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,04,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهرداد حبیبی دارنده 500.000 ریال سهم 
الش��رکه با دریافت مبلغ 250.000 ریال از صندوق ش��رکت میزان س��هم الش��رکه خود را به مبلغ 250.000 ریال کاهش داد. س��رمایه شرکت از 
مبلغ 1.250.000 ریال به 1.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل     
 می باش��د: مهرداد حبیبی کد ملی 2296728456 دارای 250000 ریال س��هم الش��رکه آرین حبیبی کد ملی 2281803767 دارای 250.000 ریال 
س��هم الش��رکه آناهیت��ا حبیبی کد ملی 2281058573 دارای 250.000 ریال س��هم الش��رکه محمد حس��ین حجری کد مل��ی 2295132800 دارای 

250.000 ریال سهم الشرکه
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )564075(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 23 مرداد 1398 12 ذی الحجه 1440 14 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9038 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

مشکالت ارزی اعزام به فرصت های مطالعاتی تا مهرماه حل می شود       ایسنا: دکتر منصور غالمی، وزیر علوم گفت: تا اوایل سال جاری مشکل خاصی در اعزام دانشجویان و استادان به فرصت های 
مطالعاتی خارج از کشور نداشتیم؛ اما در دو سه ماه اخیر مقداری به لحاظ مالی با محدودیت ریالی و ارزی مواجه شدیم و فرایند اعزام ها ُکند شده است اما این مسئله نیز تا مهرماه جاری حل خواهد شد و ما تعهدات 

خود در این زمینه را انجام خواهیم داد.

استفاده از هندزفری های سیار در حین رانندگی، ممنوع! 
نمایندگان مجلس  از  تعــدادی  فارس: 
انگلیس به دنبال تصویب قانونی هستند 
که به موجب آن استفاده از هندزفری های 
سیار هم در حین رانندگی در این کشور 

ممنوع می شود.
به گــزارش یاهونیوز، نمایندگان مجلس 
انگلیس معتقدند استفاده از هندزفری های 

ســیار به اندازه اســتفاده از خود گوشی در حین رانندگی خطرناک است و از این رو 
می خواهند این کار را ممنوع کنند. استفاده از گوشی تلفن همراه در زمان رانندگی در 

انگلیس منجر به درج 6 امتیاز منفی و 200 پوند جریمه می شود.
قرار است برای تنظیم قانون جدید در این زمینه مشورت هایی در مجلس عوام انگلیس 
و همین طور با دولت این کشور صورت بگیرد. انتظار می رود تصویب قانون تازه تا پیش 
از پایان سال 2019 عملی شود. استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی در انگلیس هر 

سال سبب وقوع صدها سانحه رانندگی در این کشور می شود.

 یک شرکت آمریکایی 
مدعی ساخت داروی درمان سرطان شد

ایسنا: شرکت آمریکایی »مورفوجنسیس« 
)Morphogenesis( اعالم کرد، دارویی 
)آمپــول( توســعه داده که ســلول های 
ســرطانی بدن را شناسایی می کند و به 
سیستم ایمنی بدن اجازه می دهد آن ها 

را از بین ببرند.
شرکت مورفوجنسیس که در حوزه توسعه 

و تحقیقات ژن درمانی و ســلول درمانی فعالیت می کند، مدعی اســت دارویی برای 
ســرطان ساخته که در حال حاضر آزمایش های حیوانی را سپری کرده و در مرحله 

آزمایش های انسانی قرار دارد.
آمپول مذکور ایمیون اِف ایکــس )ImmuneFx( نام دارد و عملکرد آن به گونه ای 
اســت که پس از تزریق، سلول های سرطانی را شناسایی کرده و در اختیار سیستم 

ایمنی بدن قرار می دهد.
البته الزم به ذکر است این واکسن اکنون در دسترس نیست و در آینده ای نزدیک و 

پس از انجام آزمایش ها وارد بازار خواهد شد.
تاکنون افراد مبتال به سرطان مجبور به انجام شیمی درمانی و پرتودرمانی بودند اما در 
صورتی که آزمایش های آینده، مؤثر بودن این دارو را تأیید کند، این موضوع  می تواند 

انقالبی در روند درمان سرطان به وجود آورد.
آمپول مذکور با اســتفاده از ژن درمانی و ســلول درمانی، سلول های سرطانی را وادار 
می کند تا یک آنتی ژن خاص باکتریایی را روی ســطح خود نشان دهند که سیستم 

ایمنی بدن به این ترتیب به راحتی این سلول ها را شناسایی کرده و از بین می برد.
این شرکت تابستان امســال آزمایش کلینیکی این نوع از ژن درمانی را برای درمان 
تومورهای سرطانی آغاز می کند. آزمایش این دارو روی 6 بیمار که مبتال به سرطان 

تهاجمی پوست هستند، انجام می شود.

چرت زدن بیش از حد می تواند از نشانه های آلزایمر باشد
ایسنا: پژوهشگران »دانشگاه کالیفرنیا، 
سان فرانسیسکو« در مطالعه اخیر خود 
دریافته انــد بیمــاری آلزایمــر به طور 
مســتقیم به نواحی از مغز که مسئول 

بیداری هستند، حمله می کند.
تازگــی پژوهشــگران آمریکایی  بــه 
دریافته انــد بیمــاری آلزایمــر به طور 

مستقیم به نواحی از مغز که مسئول بیداری هستند، حمله می کند.
تحقیقات جدید نشان می دهد که این نواحی جزو نخستین نواحی هستند که تحت 
تأثیر سلول های عصبی قرار می گیرند. محققان معتقدند که چرت زدن بیش از حد 
در روز می تواند یکی از عالئم اولیه هشــداردهنده بیماری آلزایمر باشد. عالوه بر این 
پژوهشگران در این مطالعه جدید ارتباط بین آسیب های ناشی از آلزایمر و پروتئین 

موسوم به »تاو« )tau( را پیدا کرده اند.
 )amyloid( »این یافته ها مهم اســت زیرا تاکنون این آسیب به پروتئین »آمیلوئید
نســبت داده شــده بود. »لی تی گرینبرگ« )author Lea T. Grinberg( استاد 
عصب شناسی و آسیب شناسی دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو و نویسنده ارشد این 
مطالعه گفت: مطالعه ما با ذکر شواهد قطعی نشان داد که نواحی از مغز که مسئول 

بیداری هستند تحت تأثیر تجمع پروتئین تاو قرار می گیرند.
»پروتئین های تاو« )Tau Proteins( پروتئین هایی هستند که میکروتوبول 
را تثبیــت می کنند. پروتئین تاو در نورون های دســتگاه عصبی مرکزی به 
فراوانی و در آستروســیت ها و الیگودندرســیت ها به میــزان کمتری یافت 
می شوند. پروتئین های تاوی که کارکرد خود را در تثبیت کردن میکروتوبول 
از دســت داده اند عامل اصلی بیماری های مرتبط به زوال عقل مانند آلزایمر 
و پارکینسون هستند. در بیماری آلزایمر تاو غیرطبیعی از میکروتوبول جدا 

شده و موجب از هم پاشیدن میکروتوبول می شود.
پژوهشگران در این مطالعه میزان پروتئین تاو و تعداد نورون های سه ناحیه از مرکز 
مغز که مســئول بیداری انسان هستند را در 1۳ فرد مبتال به آلزایمر و ۷ فرد سالم 
اندازه گیری کردند. آن ها دریافتند که پروتئین های تاو به میزان قابل توجهی در سه 
ناحیه مذکور مغز بیماران مبتال به آلزایمر افزایش یافته و این موضوع موجب از دست 

رفتن حدود ۷۵درصد از نورون های آن نواحی شده بود.

شاید پایانی برای اتاق شیشه ای
هنوز چند ساعت از وعده میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در 
خصوص انتشار قراردادهای چند هزار میلیاردی صندوق بازنشستگی در آخرین پست 
اینستاگرامی اش نگذشته بود که خبر برکناری وی پس از چهار ماه حضورش در این 

مسئولیت از سوی رسانه ها منتشر شد.
صالحی در اینستاگرام خود نوشته بود: »هر چه امور صندوق بازنشستگی را شفاف تر 
می کنیم، فشار ها و تخریب ها نیز بیشتر می شــود. گام مهم بعدی، انتشار جزئیات 
پرونده ها و پروژه های چندصد و چندهزار میلیارد تومانی است. همه بدانند در دفاع از 

حقوق بازنشستگان با احدی تعارف نداریم«.
شاید از منظر مدافعان، گره زدن آخرین پست صالحی با تصمیم اخیر شریعتمداری 
نتیجه ای ناصواب و پیشداوری عجوالنه باشد آن هم به ویژه آنکه حدود یک ماه است 
که تعدادی از نمایندگان مجلس به بی ارتباط بودن مدرک تحصیلی صالحی با مسندی 
که بر آن تکیه زده بود معترض اند و در این زمینه حتی سازمان بازرسی نیز نامه ای را 

به وزارت رفاه ارسال کرده است. 
اما بر اساس آنچه منتقدان این تصمیم می گویند به نظر می رسد صرف نظر از دارا بودن 
شایستگی و یا نبود شرایط احراز چنین مسئولیتی در وی؛ چالشی که او با هدف افشای 
میزان حقوق مدیران و بازگرداندن اعتماد عمومی در عصر شفافیت به راه انداخته بود را 

می توان نقطه منحصر به فرد در کارنامه این نخبه جوان محسوب کرد.
صالحی، تیرماه امسال فهرستی از حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئت مدیره صندوق 
بازنشستگی کشوری و شرکت های تابعه آن را منتشر کرد. فهرستی که برای نخستین 
بار امکان دستیابی به مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه، پاداش و... یک دستگاه 
اجرایی را فراهم می ساخت و افراد می توانستند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی 

از جزئیات حقوق و مزایای مدیران صندوق بازنشستگی مطلع شوند.
 صرف نظر از آنکه منتقدان صالحی، قامت وی را تا حد یک ماشین امضا به ویژه در پی 
انتصاب های رانتی تنزل داده و مدافعانش حضور او را در این منصب نویدبخش تشرف 
فزاینده نخبگان جوان به عرصه خدمتگزاری می دانستند یک نکته دیگر در خصوص 
بود یا نبود وی در ساختمان جهاد قابل اشاره است و آن اینکه آیا می توان در بررسی 
توانمندی های صالحی، ویژگی هایی همچون نخبگی و شایستگی های برترش را در 

حوزه کارآفرینی و یا پژوهش های کاربردی نادیده گرفت.
نکته دیگر آنکه آیا تجارب سیاسی ارزنده و فاخر مدیر 62 ساله ای که اینک عهده دار 
صندوق بازنشســتگی کشوری شده اســت می تواند به پایایی چالش اتاق شیشه ای 

مدیران این مجموعه که البته مطالبه امروز جامعه ماست کمک کند؟
نکته پایانی آنکه به نظر می رسد در شرایطی که هنوز در رأی میان دیوان محاسبات، 
نظر سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خصوص 
حضور صالحی اختالف نظر جدی وجود دارد، آیا نحوه برکناری وی به بروز بی اعتمادی 

میان افکار عمومی دامن نخواهد زد؟ 

فروش  بازار  مصدق   جامعه/محمود  گروه   
نوشت افزار امسال عالوه بر دغدغه حضور برندهای 
خارجی، افزایش قیمت کاغذ و تبعاً افزایش بهای 
این محصوالت را نیز تجربه می کند. این در حالی 
است که نمی توان برای پایین آوردن تب افزایش 
و یا کمبود کاغذ نسخه کاهش صفحات کتاب های 
درسی را برای دفاتر مشق دانش آموزان هم نوشت. 
از سویی تولیدکنندگان این محصوالت معتقدند 
حمایت دولت از نوشت افزار بومی در حد حرف و 

فقط روی کاغذ باقی مانده است. 
برای اطالع از وضعیت تولید و توزیع این محصوالت 
و گفت وگو با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به 
هفتمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی- اسالمی که 
ایــن روزها با حضور 100 برنــد داخلی در مرکز 
آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان در تهران برپاست، رفتیم.

  نظرات متفاوت خریداران
خانم جوانی که به همــراه دو دخترش به این 
نمایشــگاه آمده اســت، می گوید: هفت سال 
پیش برای خرید نوشــت افزار به این نمایشگاه 
آمده بودم اما چون محصوالت عرضه شده هیچ 
تنوعی نداشتند خریدی نکردم تا اینکه امسال 
به پیشــنهاد یکی از دوســتانم تصمیم گرفتم 
بار دیگــر به اینجا بیایم و خوشــحالم که این 
فرصت را از دست نداده ام چون کیفیت و تنوع 
نوشت افزار تولید داخلی در این چند سال رشد 
خوبی داشته به ویژه آنکه قیمت آن ها به نسبت 

محصوالت خارجی کمتر است. 
اما یــک دانش آموز مقطع راهنمایی که از یکی 
از غرفه ها تعدادی دفتر 80 و 100 برگ خریده 
است نظر دیگری دارد. او می گوید: نوشت افزار 
ایرانی نه تنها از کیفیت باالیی برخوردار نیستند 
که طرح هایشــان هم آدم را جذب نمی کند. در 
واقع از روی ناچاری برای خرید به اینجا آمده ایم 
چون پــدرم تــوان پرداخت پول نوشــت افزار 

خارجی را ندارد یعنی دیگر کم آوردیم. 

  کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان
بــه  نوشــت افزاری  برنــد  مدیــر  »پیــام«؛ 
همیــن نام گران شــدن مواد اولیــه را عمده 

ایــن  در  تولیــدی  شــرکت های  مشــکل 
حــوزه می داند و بــه قدس می گویــد: اوایل 
 ســال گذشــته هر بنــد کاغذ را بــه قیمت

۷0 هزار تومان خریــداری می کردیم که این 
رقم امســال به ۵۳0 هزار تومان افزایش یافته 
به همین دلیل قیمت نوشت افزار به ویژه دفتر 
بیش از 100درصد افزایش یافته اســت مثاًل 
دفتر 100 برگی را که پارســال 4 هزار و ۵00 
تومان می فروختیم امسال قیمتش 11 هزار و 

۵00 تومان شده است.
وی با اشــاره به اینکه افزایــش قیمت 6 تا ۷ 
برابری کاغذ در  یک ســال اخیر سبب کاهش 
است،  تولیدکنندگان شــده  حاشــیه ســود 
می افزایــد: در واقع تولیدکننــدگان به جای 
اینکه بر اســاس عرف 20درصــد از محصول 
تولیدشــان ســود دریافت کنند مجبورند به 
دریافت ســود 8درصدی رضایت بدهند تا این 

گونه مشتریان خود را حفظ کنند. 

   ادامه قاچاق کاالهای بی کیفیت
قاســمی، مدیر برند نوشــت افزار امید هم از عدم 

ارائه ارز دولتــی بابت کاغذ به 
محصوالت  تولید  شرکت های 
نوشــت افزاری انتقاد می کند و 
می گوید: دولت فقط به نشریات 
و انتشاراتی ها برای تولید کتاب 
و نشــریات ارز دولتی 4 هزار 
و 200 تومانــی می دهد و به 
شرکت های تولید نوشت افزار ارز 
دولتی نمی دهد و ما مجبوریم 
برای تولید دفتر، کاغذ را با نرخ 

آزاد خریداری کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه مشکل 

یــاد شــده را بارها به مســئوالن وزارت صمت 
گزارش کرده انــد، می افزاید: امــا تاکنون هیچ 

نتیجه ای نداشته است. 
موسوی، مدیر مجموعه »انار« که چند سالی است 

در زمینه تولید کیف فعالیــت می کند، از واردات 
کاالهای بنجل به کشــور به عنــوان یکی دیگر از 
چالش هــای صنــف متبوعش نام 
می برد و می گویــد: هر چند برای 
کاالهــای  واردات  از  جلوگیــری 
خارجــی در یکی دو ســال اخیر 
زیادی  و ســختگیری های  نظارت 
از ســوی متولیان شده اما کاالهای 
مبادی  از  همچنــان  بی کیفیــت 
مختلف به کشــور قاچاق می شود. 
به همین دلیل نوشت افزار نامرغوب، 
نصف قیمت محصــوالت ما عرضه 

می شود و اتفاقاً خریدار هم دارد.

  مسئوالن پاسخ قانع کننده ندارند
ســعید حســینی، مدیر عامل مجمع نوشت  افزار 
ایرانی- اسالمی هم در پاسخ به قدس گرانی مواد 
اولیه نوشــت افزاری و همچنین ضعف در ساخت 

کاراکترها و انیمیشن های جذاب ایرانی را از عمده 
مسائل تولیدکنندگان نوشت افزاری عنوان و تصریح 
می کند: تهیه مواد اولیه شرایط سختی دارد. یعنی 
در قیمت کاغذ تا ۷00 درصد افزایش داشته ایم که 
این سبب شده قیمت تمام شده دفتر تا چند برابر 
افزایش پیدا کند یا در مواد اولیه حوزه پتروشیمی 
با اینکه خودمان تولیدکننده هستیم افزایش ۳00 
درصدی قیمت ها را داشته ایم که این موضوع نه تنها 
سبب کاهش سود تولیدکنندگان شده بلکه مردم 

هم ناچارند هزینه بیشتری بپردازند. 
وی در خصوص علت اختصاص نیافتن ارز دولتی 
به تولیدکنندگان نوشت افزار داخلی می گوید: ما 
از راه هــای مختلف از جمله از طریق معاون اول 
دولــت، وزارتخانه های ارشــاد و صمت پیگیری 
کردیــم اما بی نتیجه بوده اســت. به نظرم هیچ 
دلیل و پاســخ قانع کننده ای بــرای این موضوع 
ندارند به همین دلیل سکوت منفعالنه ای پیش 
گرفته اند که ســبب شده نوشت افزار تا سه برابر 

قیمت به دست مردم برسد.
وی با اشــاره به ضرورت مناسب بودن نوشت افزار 
تولید داخل از لحاظ کیفیت و محتوا می افزاید: باید 
این دو بال را با هم جلو ببریم یعنی هم محصوالت 
ایرانی باید باکیفیت باشد و هم محتوایش متناسب 

با فرهنگ ایرانی- اسالمی باشد.
وی در خصــوص تنــوع محصوالت نوشــت افزار 
داخلی هم می گوید: در یک ســری از محصوالت 
نوشت افزاری تولید نداریم مثالً تولید ماژیک های 
الیــت ایرانی و ماژیک رنگ آمیــزی نداریم اما در 
محصوالتی که تولید داریم معموالً در سطح درجه 

یک نمونه داریم. 
وی با اشــاره به رقابتی شدن بازار نوشت افزاری در 
کشور در طول یکی دو سال اخیر می گوید: بخشی 
از این موضوع به دلیــل افزایش تولیدکنندگان و 
بخشی هم به دلیل ممنوعیت واردات محصوالت 
نوشــت افزاری اســت. این عوامل موجب شده تا 
محصــوالت ما از لحاظ کیفیت و همچنین از نظر 
قیمــت در خیلی از حوزه ها قابل رقابت شــوند و 
حتی شــرایط بهتری داشته باشند مثالً در تولید 
مداد، خودکار، پاک کن و کالسور کامالً قابل رقابت 
هستیم البته در بعضی از حوزه ها هم هنوز قدرتمند 

نشدیم و در حوزه هایی هم اصالً تولید نداریم. 
وی با تأکید بر اینکه رشــد محصوالت نوشت افزار 
ایرانی به دلیل حمایت مردم، اطالع رسانی مناسب 
رسانه ها و تالش تولیدکنندگان بوده است، می افزاید: 
این ها مهم ترین عوامل افزایش شرکت های تولیدی 
از سه برند به 100 برند و رشد نوشت افزار ایرانی 
و اسالمی هستند وگرنه دولت حمایت چندانی از 

این بخش نکرده است. 

تولیدکنندگان داخلی از چالش های پیش روی تولید محصوالت خود می گویند

مسئوالن خط نوشت افزار ایرانی را نمی خوانند!

باوجود نظارت و 
سختگیری های زیاد 
از سوی متولیان اما 
کاالهای بی کیفیت 
همچنان از مبادی 
مختلف به کشور 
قاچاق می شوند.

بــــــرش

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

دستچین

اقتصاد 10 هزار مدرسه و دانشگاه دردست عده ای خاص
خانه ملت: حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در اظهار نظری بیان 
کرد: در کشــور تفکری مبنی بر اینکه باید اقتصاد را در دســت 
گیریم وجود دارد، این افراد تنها به دنبال در دست گرفتن اقتصاد 
10 هزار مدرسه و دانشگاه هستند و کاری به دولتی که در مسند 

قدرت است، ندارند.

جلوگیری از توزیع 130 هزار تن ذرت آلوده در بازار
ایلنا: نیره پیروزبخت، رئیس ســازمان ملی اســتاندارد گفت: 
محموله ای 1۳0 هزار تنی ذرت آلوده توســط بخش خصوصی 
وارد شــد. به گمرک گفتیم این محموله نباید وارد بازار شود. 
برخی سعی کردند با اعمال نفوذ و فشار گزارش ما را بی اهمیت 
جلوه دهند؛ اما زیر بار نرفتیم؛ ســه ســال ایستادگی کردیم تا 

نگذاریم این اتفاق بیفتد.

سوءاستفاده از آرم دانشگاه پیام نور
مهر: امیرحســین بهروز، مدیرکل روابط عمومی دانشــگاه 
پیام نور از رشــد قارچ گونه مؤسســه های بی هویت و فعالیت 
آن ها با عنوان »سامانه ثبت نام فراگیر دانشگاه پیام نور« خبر 
داد و گفت: این مؤسسه ها با جعل آرم دانشگاه و وزارت علوم 
اقدام به نام نویسی از داوطلبان برای کارشناسی ارشد فراگیر 

دانشگاه پیام نور کرده اند.

اگر این قانون اجرا می شد معضل ازدواج نداشتیم
آنا: محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان درباره چرایی اجرا نشــدن قانون تسهیل ازدواج جوانان 
گفت: وزارتخانه هایی که این قانون را اجرا نکرده اند باید گزارش 
دهند. اگر اجرایی می شد، معضلی به نام ازدواج نداشتیم؛ قانون 
درباره راه های انجام بهینه ازدواج، دادن امکانات، تســهیالت و 

اشتغال به جوانان است. 

آموزش  و پرورش نمی تواند به مدارس دولتی بپردازد
تســنیم: حمایت میرزاده، سخنگوی کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شــورای اســالمی گفت: مــدارس دولتی و 
اســتان هایی که رتبه برتر نداشــته اند را زیر سؤال نبرید. تنوع 
مدارس زیاد شده است و آموزش  و پرورش نمی تواند به مدارس 
دولتی بپردازد و باید تنوع مدارس را کم کرد تا بچه های مختلف 

کنار هم بنشینند و با هم یاد بگیرند.

آمار طالق در کشور بحرانی نیست
آنا: سیامک صدیقی، رئیس بنیاد ملی خانواده می گوید: وضعیت 
طالق در کشور بحرانی نیست اما در مقایسه با 10 سال گذشته 
وضعیــت خوبی ندارد. آمار طالق هر ســال نســبت به ســال 
گذشــته بیشتر می شــود. آن هم به این دلیل که فراهم کردن 
زیرساخت های مختلف از قبیل مسکن و اشتغال در حال حاضر 

به سادگی گذشته نیست.

خطر فرونشست زمین برای قطارها
ایلنا: اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت 
بحران گفت: فرونشست در دشــت ها یک فاجعه عظیم است. 
احتمال خطر در مســیرها، جاده ها و ریل های قطار وجود دارد، 
ممکن است قطاری در حال حرکت باشد و به یکباره فرونشست 
اتفاق بیفتد. چنانچه منطقه ای مورد آســیب و خطر است، باید 

نسبت به برطرف کردن مشکل اقدام کرد.

زمان انتشار عمومی پایان نامه  ها
ایسنا: ســیروس علیدوستی، رئیس پژوهشــگاه ایرانداک در 
واکنــش به مخالفت برخی اســتادان با زمان انتشــار عمومی 
پایان نامه ها گفت: بر اساس ابالغ وزیر علوم پایان نامه های دکترا  
2/۵ ســال پس از ثبت در ایرانداک و پایان نامه های کارشناسی 
ارشد 1/۵ سال پس از ثبت باید به صورت عمومی منتشر شوند. 

همه مجموعه های وزارت علوم باید از این ابالغیه تبعیت کنند.

طرح افزایش ظرفیت پزشکی مسکوت ماند 
مهر: دکتر حمید اکبری، قائم مقام معاونت آموزشــی وزارت 
بهداشــت گفت: با توجه به اینکه افزایــش دوبرابری ظرفیت 
پزشکی عملیاتی نیست، طرح افزایش ظرفیت، مسکوت ماند.

وی گفــت: افزایش دوبرابری ظرفیت پزشــکی برای ســال 
تحصیلی جاری عملیاتی نیست و در رشته های علوم پزشکی 

نمی توان این کار را انجام داد. 

رفاه و آسیب های اجتماعی

با حکم وزیر رفاه
مدیرعامل صندوق بازنشستگی 

کشوری تغییر کرد
 ایسنا  با حکــم وزیر رفاه »سیدمیعاد صالحی« 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از سمت 
خود برکنار و »نعمت اهلل ایزدی« به عنوان سرپرست 

جدید این صندوق منصوب شد.
بر اســاس حکم محمد شریعتمداری؛ »نعمت اهلل 
ایزدی« با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید 
این صندوق منصوب شــد و »میعاد صالحی« که 
از فروردین امسال مدیرعاملی صندوق را برعهده 
داشت، حکم مشاور علمی و فناوری وزارت تعاون 
را دریافــت کرد. در حکم ایزدی که از ســال 9۳ 
تاکنون ریاست هیئت مدیره صندوق بازنشستگی 
کشوری را برعهده دارد آمده است: »ضرورت دارد 
صندوق بازنشســتگی کشوری به مثابه ذخیره و 
پس انداز طوالنی مدت جمع کثیری از بازنشستگان 
عزیز کشور ضمن اتخاذ سیاست ها و تدابیر عالمانه 
به جایــگاه واقعی خود در پایداری همه جانبه به 
ویژه عدم نیاز به استفاده از بودجه عمومی و ارائه 

خدمات شایسته به بازنشستگان عزیز برگردد«.

محیط زیست

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
الیحه مقابله با حیوان آزاری 
سریع تر به مجلس ارائه شود

 خانه ملت  نایب رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلــس نقــش فرهنگ ســازی را در کاهــش 
حیوان آزاری ها مؤثرتر از ابطال گواهینامه رانندگان 
حیوان آزار دانســت. محمد وحدتی در واکنش به 
اظهارات سرهنگ عین اهلل جهانی، معاون اجتماعی 
پلیس راهور ناجا مبنی بر ابطال گواهینامه رانندگان 
حیوان آزار، گفت: هر چند رفع خأل های قانونی و 
چنین اقدام هایی در کاهش حیوان آزاری ها مؤثر 
است اما به طور قطع فرهنگ سازی می تواند راهکار 
مؤثرتری باشد. وی افزود: اینکه پلیس به موضوع 
حیوان آزاری ها واکنش نشان داده اتفاق میمون و 
مبارکی است اما به طور قطع اقدام های سلبی در 
پیشگیری از حیوان آزاری کارساز نیست و احتمال 

می رود عامالن حیوان آزاری جری تر شوند.
وحدتی هالن همچنیــن از دولت و قوه قضائیه 
خواســتار ارائه الیحه مقابله با حیــوان آزاری به 
مجلس شد و اضافه کرد: انتظار می رود این الیحه 

سریع تر به مجلس ارائه شود.

آموزش

 رئیس فراکسیون فرهنگیان خبر داد
افزایش حقوق دانشجویان 

دانشگاه فرهنگیان به 1.5 میلیون
 فــارس  حمیدرضا حاجــی بابایــی، رئیس 
فراکسیون فرهنگیان مجلس درباره افزایش حقوق 
دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی 
گفت: این موضوع حل شــده و تنها صدور احکام 
باقی مانده اســت.  وی گفت: دیوان محاســبات 
کشــور نیز با ارســال نامه ای به وزارت آموزش و 
پــرورش از اول فروردین 1۳98 تکلیف کرده که 
حداقل حقوق یعنی یک میلیون و ۵6۳ هزار تومان 

به دانشجویان این دانشگاه ها اختصاص یابد.
حاجی بابایی افزود: پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
حدود یک ســالی باقی مانده است و در مجلس 
در حال فشــار برای تحقق این موضوع هستیم 
و صحبت هایــی نیز صورت گرفتــه تا دولت این 
معوقات را پرداخت کند. کمبود و کسری بودجه 
وزارت آموزش و پرورش یکی از معضالتی اســت 
که متأسفانه دولت به خوبی آن را در الیحه بودجه 
پیش بینی نکرده و در حــال پیگیری برای حل 

مشکل هستیم.

 خانه و خانواده

معاون ناجا بیان کرد
 شرایط پشت کنکور ماندن 

و استفاده از معافیت تحصیلی
 باشگاه خبرنگاران  سرهنگ سیدمهدی تقوی، 
معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره 
شرایط معافیت تحصیلی برای پشت کنکوری ها 

توضیحاتی داد.
وی گفت: فرد مشمول پس از مقطع دانش آموزی 
که حداکثر تا سن 20 سالگی اجازه تحصیل دارد، 
یک سال فرجه معرفی به خدمت خواهد داشت. 
اگــر افراد در این یک  ســال در دانشــگاه قبول 
شــوند، می توانند از معافیت تحصیلی در مقطع 
خودشان استفاده کنند. وی همچنین بیان کرد: 
گاهی دانش آموزان  در حال  تحصیل، نمی توانند 
در ســال اول رتبه خوبی را کسب کنند و نیاز به 
شرکت در کنکور سال بعد دارند. چنانچه اعزام این 
دسته از افراد با اعالم نتایج کنکور همزمان باشد و 
مشموالن در مرحله اول اعالم نتایج پذیرفته شده 
باشند، می توانند درخواست تمدید برای شهریور 
یا مهرماه بدهند و ســازمان با درخواست آنان در 

صورت احراز پذیرش موافقت می کند.

 بهداشت و درمان

معاون وزارت بهداشت:
ادعای تحریم نبودن دارو 

»مضحک« است
 ایلنا  معاون بهداشــت وزارت بهداشت ادعای 
تحریم نبودن ایران را در حوزه های دارویی، غذایی 

و کاالهای بشردوستانه »مضحک« خواند.
علیرضا رئیسی با تأکید بر اینکه تحریم های آمریکا 
شــامل تحریم های دارویی نیز می شــود، گفت: 
اینکه گفته شود، ایران را در دارو، غذا یا کاالهای 
بشردوســتانه تحریم نکرده اند، ادعایی مضحک 
است. درســت است که دارو و تجهیزات پزشکی 
در ظاهر جزو فهرســت کاالهــای تحریمی قرار 
نگرفته است، اما زمانی که نمی توانیم انتقال ارز را 
برای تأمین آن ها انجام بدهیم، تحریم وجود دارد. 
همچنین حتی نمی توانیم انتقال کاال را درســت 
انجام بدهیم، بنابراین محروم شــدن کشور ما از 
دسترسی به کاالهای دارویی و تجهیزات پزشکی 
صورت پذیرفته است. وی افزود: حتی برای عبور 
گمرکی و ترخیص کاالها از گمرک های آن ها نیز 
دچار مشکل هستیم و در پرداخت ارز به شرکت ها 

نیز به مشکل برخورده ایم، عمالً تحریم شده ایم.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 جواد صبوحی
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آگهی

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

ــماره 139860306015003185 – 1398/04/24 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره 24 كد ملى 0749352566 صادره تايباد فرزند محمد كاظم در  ــنامه ش آقاى محمد باقر فيروزى زاده به شناس
ششدانگ يكباب منزل و مغازه به مساحت 410,06 متر مربع پالك شماره 652 فرعى از 256 اصلى واقع در خراسان 
رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت محمد ضيائى و تمامت مالكيت محمد كاظم 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــمتى از پالك محرز گرديده اس فيروزى زاده و قس
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805704
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/08 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/23

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003213- 1398/04/25 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملى تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــنامه شماره 218 كدملى 0748546162 صادره تايباد فرزند رجب در ششدانگ يكباب  خانم مريم عبداللهى به شناس
ــماره 681 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش  ــاحت 187,52 مترمربع پالك ش ــكونى به مس منزل مس
ــت مالكيت سهم االرثى كليه ورثه مرحوم رجب عبدالهى و قسمتى از  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تماس 14 مش
پالك تأئيد با توجه به شرايط مندرج در قولنامه مقرر شده تا زمانيكه خانم ليال على محمدى در قيد حيات است خانم 
ــكونت مادر را ضمانت و تضمين نمايد محرز  ــت تمام خرج و مخارج زندگى و س مريم عبدالهى (متقاضى ) موظف اس
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805705
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/08     تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/23

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

امالك واقع در بخش 6 يزد- تفت و توابع
ــدانگ خانه باغچه بطورمفروزقسمتى ازپالك ثبتى برابربه مساحت  1878 اصلى – آقاى حميد خليلى شش
527 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000777 مورخ1398/03/30 واقع درسرده  تفت در 

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

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9805710
اميرحسين جعفرى ندوشن   

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/05/08

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/05/23

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

امالك واقع در بخش 6 يزد- تفت و توابع
ــاحت 856/50  ــدانگ خانه باغ پالك ثبتى برابربه مس ــايى شش باقيمانده 1688- اصلى – آقاى ناصر رس
ــورخ 1398/05/02واقع در تفت خريدارى  ــماره 1398603210060001072 م مترمربع بموجب راى ش

عادى مع الواسطه  از وارث اسداهللا شوكتى 
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دو  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس

دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد  بديهى اس

شد.9805711
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/05/08

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/05/23
اميرحسين جعفرى ندوشن    / رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــت اول موضوع قان ــماره 139860306010001288-1398/05/03 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماعيل بشماره شناسنامه 3605 صادره از  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد دباغى فرزند اس

ــاحت 132,85 مترمربع در قسمتى از پالك 352 فرعى از 168  ــدانگ يك باب خانه به مس قوچان در شش
ــايار صميمى و  ــمى آقاى خش اصلى بخش دوقوچان  واقع دراراضى كالته جانقلى خريدارى از مالكان رس
خانم مانيا صميمى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805708
كالسه 1398114406010000085

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/05/08   تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/05/23   
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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــت اول موضوع قان ــماره 139860306010001294-1398/05/03 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــيد قاسم موسوى بيركى فرزند حسين بشماره شناسنامه 987  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
ــدانگ يك باب مغازه  به مساحت 30 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 2430 و  صادره از قوچان درشش
2431 اصلى بخش يك قوچان  خريدارى از مالك رسمى خانم محترم خاكشور فروتن  محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 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
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 1398114406010000082 آ-9805709

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/05/08   تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/05/23   
عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره   139860322002000215-98/2/31   هيئت اول موضوع قان ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 2523 صادره از حاجى آباد در ششدانگ يكباب  ــتمى برغنى فرزند ناصر بشماره شناس ــا رس متقاضى خانم پريس
ــاحت 931 متر مربع در قسمتى ازپالك 1078 فرعى از 6- اصلى  واقع در روستاى قائم آباد  ــاختمان كارگاه به مس س
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ــمى آقاى امير نجفى بزى محرز گرديده اس ــگاه  خريدارى از مالك رس جنب پاس
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش ــار  آگهى مى ش در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتش
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 يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند . بديهى اس

خواهد شد .9805643 م الف:633
تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه 1398/5/8 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/23

مهدى پهلوانروى / رئيس ثبت اسناد امالك زابل

آگهى مرحله هشتم سال 1398 ( منطقه يك كرمان ) 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان 

اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك شهرستان كرمان 
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــالف موضوع قانون تعيين  ــه برابر آرا هيئت هاى حل اخت ــيله امالكى ك ــراى مواد مذكور بدين وس در اج
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى ناحيه يك كرمان  ــاختمان هاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
تقاضاى ثبت ان ها پذيرفته و ادامه عمليات ثبتى انها مطابق قانون مذكور تجويز گرديده است ، به ترتيب 
شماره پالك فرعى از اصلى و بخش محل وقوع ملك و مشخصات مالك يا مالكين ( متقاضيان ثبت ) واقع 
ــود تا در صورتى كه شخص يا  ــرح ذيل آگهى مى ش ــتان كرمان به ش در بخش هاى (1-4 ) ثبتى شهرس
اشخاصى نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض  طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. شايان ذكر است صدور و تسليم سند 

مالكيت بر اساس قانون مذكور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 1 كرمان 

ــماره 1 صادره از كرمان  ــنامه ش 458 فرعى از 4657 اصلى – خانم رويا لنجانى نژاد فرزند غالمرضا به شناس
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 172/25 متر مربع به آدرس كرمان خيابان مصلى نبش كوچه 7 اولين 

خانه مع الواسطه واگذارى شهردارى – رديف 0975 
ــيرانى فرزند  ــته ش ــده از 87 فرعى از 4776 اصلى – آقاى محمد پش 16502 فرعى از 4776اصلى مجزى ش
ماشااله به شناسنامه شماره 1412 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 150/9 متر مربع به 
آدرس كرمان بزرگراه آيت اله خامنه اى كوچه 27 شرقى 1 غربى 1 انتهاى كوچه خريدارى از محل مالكيت 

كاميار سروشيان – رديف 0123 
16470 فرعى از 4776 اصلى مجزى شده از 49 فرعى از 4776 اصلى – آقاى مجتبى مهدى زاده قنات گرمى فرزند 
نصراله به شناسنامه شماره 1 صادره از كرمان و خانم حكيمه طالبى زاده سردرى فرزند محمد به شناسنامه شماره 
2980101184 صادره از كرمان بالمناصفه در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 192/40 متر مربع به ادرس 
كرمان بزرگراه آيت اله خامنه اى كوچه 23 سمت چپ منزل هفتم خريدارى از محل مالكيت جليل رشيد فرخى – 

رديف هاى 0969 و 0970 
ــده از 119 فرعى 4776 اصلى – خانم زهره كدخداده خانى فرزند  16517 فرعى از 4776 اصلى مجزى ش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت 106/7 متر مربع به  ــماره 16 صادره از شهداد در شش ــنامه ش محمد به شناس
ادرس كرمان بزرگراه ايت اله خامنه اى خيابان امام سجاد انتهاى كوچه 25 – كوچه امام سجاد خريدارى از 

محل مالكيت محمد رشيد فرخى – رديف 0141 
ــر كربالئى على فرزند  ــده از 94 فرعى از 4776 اصلى – آقاى امي ــى مجزى ش ــى از 4776 اصل 16523 فرع
ــنامه شماره 5267 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 245/45 متر مربع  مهدى به شناس
ــيد  ــت خريدارى از محل مالكيت رضا رش ــمت راس به آدرس كرمان بزرگراه آيت اله خامنه اى كوچه 21 س

فرخى – رديف 1492 
ــى – آقاى عباس بيدوئى نژاد فرزند  ــده از 277فرعى از 4776 اصل ــى از 4776 اصلى مجزى ش 16524 فرع
نصراهللا به شناسنامه شماره 2980028071 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 190 
ــيد  متر مربع به ادرس كرمان كمربندى امام رضا (ع) كوچه 3 كوچه كربالى 9 خريدارى از محل مالكيت س

محمد عمرانى–رديف 1458
16529 فرعى از 4776 اصلى مجزى شده از 128 فرعى از 4776 اصلى – آقاى حسين محسنى زاده هروزى فرزند 
على به شناسنامه شماره 2 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 324/05 متر مربع به آدرس 
كرمان بزرگراه آيت اله خامنه اى 20مترى امام سجاد (ع) كوچه 31 خريدارى از محل مالكيت رضا رشيد فرخى–      

 رديف 1139 
ــيرانى فرزند على به شماره شناسنامه 1 صادره از  ــته ش ــين پش 4412فرعى از 4809 اصلى – آقاى غالمحس
كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 191/9 متر مربع به آدرس كرمان خيابان مهديه كوچه 58 پالك 

61 خريدارى از محل مالكيت منوچهر و بانو سروشيان و كياندخت كيانيان – رديف 1427 
934فرعى از 4811 اصلى – خانم فهيمه مددى ماهانى فرزند على اصغر به شناسنامه شماره 10497 صادره 
ــان مصلى كوچه 7  ــر مربع به آدرس كرمان خياب ــاحت 260 مت ــدانگ يكباب خانه به مس ــان در شش از كرم

خريدارى از محل مالكيت محمد عبدالرحيمى – رديف 1354 
ــماره 697 صادره از  ــنامه ش ــى- خانم نرگس افضلى ده زيارى فرزند على به شناس ــى از 5117 اصل 972فرع
ــدانگ يكباب خانه به مساحت128/28 متر مربع به آدرس كرمان شهرك جنت خيابان همت  كرمان در شش

كوچه7 آخرين منزل  سمت راست مع الواسطه واگذارى شهردارى – رديف 1371
ــماره 697 صادره از  ــنامه ش 973 فرعى از 5117 اصلى – خانم نرگس افضلى ده زيارى فرزند على به شناس
كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 122/53 متر مربع به آدرس كرمان شهرك جنت خيابان همت 

كوچه 7 سمت راست مع الواسطه واگذارى شهردارى – رديف 1372 
3009 فرعى از 5209 اصلى – آقاى منصور عسكرى گوجگينى فرزند عبداهللا به شناسنامه شماره 4470 صادره از 
كرمان و خانم فهيمه قربانى فرزند يداله به شناسنامه شماره 5494 صادره از كرمان بالمناصفه در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 205/93 متر مربع كه موازى 36/04 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان خيابان سجاديه كوچه 10 خريدارى از محل مالكيت سيد عباس عمرانى –

رديف هاى 1366 و 1368 
ــااله به شناسنامه شماره  ــاهزاده محمدى فرزند ماش ــين جبارى ش 3010فرعى از 5209 اصلى – آقاى حس
ــاحت 200 متر مربع كه موازى 35 متر مربع از  ــاختمان به مس ــدانگ يكباب س 4 صادره از كرمان در شش
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق به وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان انتهاى بلوار دادبين 
ــاالر  ــده به كمربندى آيت اله خامنه اى خريدارى از محل مالكيت محمد مهدى و على محمد س ــه مان 3قطع

كالنترى – رديف 0172
ــماره  ــنامه ش ــيد اكبر به شناس ــينى صفت فرزند س ــيد جواد حس ــى از 5209 اصلى – آقاى س 3011فرع
8303صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 124/55 متر مربع كه موازى 21/80 متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق به وقف ودر اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان خيابان حكيم كوچه 

18 شرقى 8 خريدارى ازمحل مالكيت عزت اله ساالر كالنترى – رديف 0109 
ــماره  ــنامه ش ــين به شناس ــى طغرالجردى فرزند حس ــه كاظم ــم فاطم ــى خان ــى از 5209 اصل 3012 فرع
ــاحت 124/8 متر مربع كه موازى 21/84  ــدانگ يكباب خانه به مس 2980307211 صادره از كرمان در شش
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق به وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان خيابان 

حكيم كوچه 18 شرقى 8 خريدارى از محل مالكيت عزت اله ساالر كالنترى – رديف 0110 
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 4 كرمان 

377فرعى از 1 اصلى – آقاى محمد فرح بخش فرزند حسين به شناسنامه شماره 10 صادره از كرمان و آقاى حسن 
فرح بخش فرزند حسين به شناسنامه شماره 70 صادره از كرمان بالمناصفه در ششدانگ يكباب سوله به مساحت 
250/50 متر مربع كه مواز ى108/80 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف مى باشد به آدرس 
كرمان شرف اباد بلوار قائم كوچه 9 سمت چپ درب دوم خريدارى از محل مالكيت مهدى و على اكبر نصيرى پور –

 رديف هاى 1246و 1247 
819فرعى از 2 اصلى – آقاى محمد عرب ابادى فرزند روح اله به شناسنامه شماره 8720 صادره از كرمان در 
ششدانگ يكباب كارگاه ضبط پسته به مساحت 2901 متر مربع كه مواز ى 1541/16 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق به وقف مى باشد به آدرس كرمان شرف اباد بلوار قائكمكوچه 50 سمت راست قطعه 

چهارم خريدارى از محل مالكيت گوهر كاويانى كوثرخيزى – رديف 0420
ــنامه شماره 2786 صادره از  ــن به شناس 5408 فرعى از 5 اصلى – آقاى محمد رضا نامجو باغينى فرزند حس
كرمان در ششدانگ يكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 135/60 متر مربع به آدرس كرمان بلوار 
اميركبير كوچه 5 فرعى اول سمت راست خريدارى از محل مالكيت محمد حسين نظريان – رديف 0834 

4025 فرعى از 8 اصلى – آقاى محمد خسروى مشيزى فرزند سهراب به شناسنامه شماره 7 صادره از كرمان 
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 309/41 متر مربع به آدرس كرمان بلوار اميركبير كوچه 4 سمت راست 

خريدارى از محل مالكيت قاسم پوراله وردى و حسين رشيد فرخى – رديف 0951 
4041 فرعى از 8 اصلى – خانم محدثه اسدى فرزند محمد تقى به شناسنامه شماره 10648 صادره از كرمان 
ــاحت 192 متر مربع كه مواز ى56 متر مربع از  ــتمل بر طبقه فوقانى به مس ــدانگ يكباب خانه مش در شش
ــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف ودر اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان خيابان كميل كوچه  شش

3 خريدارى از محل مالكيت حسن ذهاب ناظورى – رديف 0380
4303 فرعى از 10اصلى مجزى شده از 26 فرعى از 10اصلى – آقاى موسى ناصرى فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 260 صادره از فهرج و آقاى اكبر ضيا عزيزى فرزند ماشااله به شناسنامه شماره 391 صادره از كرمان 
بالمناصفه در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 420/26 متر مربع به آدرس كرمان بلوار امام حسن (ع) بعد 

از كوچه 31 سمت چپ خريدارى از محل مالكيت رمضان ايرانمنش – رديف هاى 0737 و 2829
ــنامه شماره 1517 صادره از كرمان  5660فرعى از 10اصلى – خانم رضوان بيگمرادى فرزند محمد به شناس
در ششدانگ يكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 270/44 متر مربع كه موازى 46/69 متر مربع 
از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان طاهر اباد بلوار امام 

حسن مجتبى كوچه 41 خريدارى از محل مالكيت برفعلى ايرانمنش – رديف 1547 
ــا فرزند على به  ــى – آقاى ايرج موحدى ني ــده از 20فرعى از 12اصل ــى مجزى ش ــى از 12 اصل 1431 فرع
شناسنامه شماره 9 صادره از كهنوج در ششدانگ يكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 200/83 

ــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار  متر مربع كه موازى 120/15 متر مربع از شش
ــپ قطعه 10 خريدارى از محل  ــمت چ ــه ادرس كرمان بلوار جمهورى خيابان خوارزمى كوچه 12 س دارد ب

مالكيت محمد حسين ايالقى – رديف 1433 
ــماره 420 صادره از كرمان در  ــنامه ش ــين به شناس 3536 فرعى از 13 اصلى – خانم عصمت زند فرزند حس
ــاحت 172/48 متر مربع كه موازى 43/12 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد  ــدانگ يكباب خانه به مس شش
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس كرمان بلوار جمهورى خيابان وصال كوچه 8 سمت 

چپ درب دوم خريدارى از محل مالكيت محمد مهدى ناجى – رديف 0827 
ــماره 420 صادره از كرمان در  ــنامه ش ــين به شناس 3537 فرعى از 13 اصلى – خانم عصمت زند فرزند حس
ششدانگ يكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 184/68 متر مربع كه موازى 46/17 متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار جمهورى خيابان 

وصال كوچه 8 سمت چپ خريدارى از محل مالكيت محمد مهدى ناجى – رديف 0828 
ــعود خالقى قناتغستانى فرزند مهدى به شناسنامه شماره 2130صادره از  150فرعى از 26 اصلى – آقاى مس
ــهرك  ــاحت 89 متر مربع به ادرس كرمان جاده اختيار اباد بعد از ش ــدانگ يكباب خانه به مس كرمان در شش

شهردارى حسين اباد خان خريدارى از محل مالكيت اكبر شيخ شعاعى – رديف 0473
 آ-9805785  م الف :668
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رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك شهرستان كرمان  /   عيسى حافظى فر

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860301046000272هيئت اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى آقاى احمد كريمى جعفرى فرزند محمد بشماره شناسنامه81 صادره ازپيشوا به مقدار594/20سهم 
ــدانگ يك قطعه باغ تحت پالك108فرعى از112 اصلى واقع درحوزه ثبت  ــهم ازشش ــاع از9832/54 س مش
ــت لذابه منظوراطالع  ــترى جعفرى محرز گرديده اس ــمى آقاى محمد اش ــوا خريدارى ازمالك رس ملك پيش
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت  عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره 
تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم 
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند بديهى اس

خواهد شد 165ث/م الف  تاريخ انتشار نوبت اول: 98/5/8 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/23 آ-9806418
رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موضوع ماده3قان آگه
ــمى برابرراى شماره139860301046000235هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  رس
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  وس
ــدانگ يك قطعه زمين  ــنامه15 صادره ازورامين در شش ــماره شناس آقاى حميد نورى صفت فرزند على اصغربش
ــوا  ــاحت7220مترمربع ازپالك125/1108فرعى از162 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش ــاى احداثى بمس وبن
ــوم مراتب دردو نوبت به  ــت لذابه منظوراطالع عم ــاعى متقاضى محرزگرديده اس ــط مالكيت مش خريدارى توس
فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس مى توانند ازتاريخ انتش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت  ــليم اعتراض دادخواس مدت يك ماه ازتاريخ تس

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 166ث/م الف 
 تاريخ انتشار نوبت اول:98/5/8 تاريخ انتشارنوبت دوم:98/5/23       آ-9806418

رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860301046000237هيئت اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
ــنامه435صادره ازدر ششدانگ يك قطعه زمين  ــعلى بشماره شناس ــم تاجيك فرزند عباس متقاضى آقاى قاس
وبناى احداثى(دامدارى) بمساحت 775مترمربع ازپالك67فرعى از153 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا 
ــاعى متقاضى محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  ــط مالكيت مش خريدارى توس
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــخاص نسبت به صدورس ــود در صورتى كه اش فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در  ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
ــند مالكيت صادر خواهد شد 169ث/م الف   صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س

تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/8 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/23       آ-9806418
رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره 139760301060005330وراى اصالحى139860301060001679هيئت اول/ ــمى برابرراى ش رس
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى عليرضا بيل چى كنگرلو فرزند نصرت اله  بشماره 
ــاحت104/56مترمربع پالك284فرعى  ــدانگ يك باب خانه به مس ــنامه 789 صادره ازورامين درشش شناس
ــل چى كنگرلومحرز  ــاعى متقاضى عليرضا بي ــه كهنه گل خريدارى ازمالكيت مش ــى واقع درقري از105 اصل
ــود در صورتى كه  ــت به فاصله15روز آگهى مى ش ــالع عموم مراتب دردو نوب ــت لذابه منظوراط ــده اس گردي
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به  اش
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  ــليم وپس ازاخذ رس مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد270ث/م الف    آ-9806418
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/8  تاريخ انتشارنوبت دوم:98/5/23

رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

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

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹐﹜﹥ ︨︣خ ﹝﹫︧﹞ ︀︋ ﹟﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۴۵٣۵٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٣٧٢۶۶۵۵
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩۵,٠۵,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀︀ن ﹝︖﹫ــ︡ آزادی ︋︀ ﹋︡ 
﹝﹙ــ﹩٠٠٣۶۴٩۵٨٣٢ و ا﹝﹫ــ﹟ ر︲ــ︀ آزادی ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩٠٠٧٩٩٧۴۴٩١ ︋︀ در︀﹁️ ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀م ︠﹢د از ︫ــ︣﹋️ ︠ــ︀رج ﹎︣د︡﹡︡.در﹡︐﹫︖﹥ 
︣﹋︀ء و ﹝﹫︤ان                            ﹥ ١٠٠٠٠٠٠ر︀ل ﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡. ا︨︀﹝﹩︫  ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ از ٢٠٠٠٠٠٠ر︀ل︋ 
︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩١٢١٨٩۵٨١٠٣ دارای ٧٠٠٠٠٠ر︀ل   ︋﹩︀︲︣﹨︀ ︀︫︡: آ﹇︀ی ﹝︡ی︫   ︋﹩﹞ ﹏︣ار ذ﹇ ﹤  ︋﹤︀﹞︣ ︦ از ﹋︀﹨︩︨   ︎﹉ ︣﹨ ﹤﹋︪︣﹛ا ﹜︨
ــ︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۴۴٢١١٢۶٧١ دارای   ︋﹩︀︲︣﹨︀ــ  ︫︀﹫﹚ا ︡﹝﹞ ︀ل آ﹇︀ی٠٢٠٠٧۶۴۴۵۴ دارای ١٠٠٠٠٠ ر﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀  ︋﹩︀︲︣﹨︀ــ  ︫︡﹝﹞ آ﹇ــ︀ی

١٠٠٠٠٠ ر︀ل ︠︀﹡﹛ ﹜﹫﹙﹩ آ︨︀ل ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۴۴٣٠٧٢۵۴٣٨ داری ١٠٠٠٠٠ر︀ل 
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۵۶۴٠٨٠)

/ع
۹۸
۰۶
۳۳
۷

س
,۹
۸۰
۶۳
۹۶

١٠٣٨٠٢۴٣۶۵۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٨ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ا︨︀ن︫  ︣﹋️ رز﹝﹠︡﹎︀ن︠  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︑︊︀ر ︔︀﹝﹟︫   ︨️﹋︣ ــ︡ :︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٢٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
١٠٣٨٠٠٧٣٢٠۵ و آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀ ﹇︫ ﹩︀︋︡︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٩١٩٢٩١٠٣۵١ ٠ و آ﹇︀ی ﹁︱﹏ ا﹜﹥ ا︐︪︀م ﹡﹫︀ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧۶٨٢۴٧٠ 
︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ آ﹎︀﹨︀ن ︑︣از ︑﹢س ︋﹥ 
︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٩٩۶٢٨ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩۴٨٧٧٣۴ ︋﹥ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ︠︡ا﹝︣اد ﹝﹢︡ی ﹁︣ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩١٩۴٩٢۴۶٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 
 .︡ ︣﹋️ ا﹡︐︀ب︫  ︣ا︨︀ن ︗️ ﹡︪ــ︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی︫  ــ︡﹡︡. روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س︠  ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب︫   ︨﹉ ︣ای ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋ 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٣٩٧,٠٨,٣٠ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡ . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︋︖︧︐︀ن (۵۶۵٠۴۴)

س
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۶۳
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀ر︨﹫︀ن ︑﹢س︫  ︡︡ه︎  ︀زر﹎︀﹡﹩︎   ︋️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩٧۶٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۵٢٨١٢

︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨,٠٢,٢٨ و︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ︑﹠﹀︧﹩ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,١١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ٢٩,١٢,١٣٩٧ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ن و︗﹢ه ﹡﹆︡ آن ︋︣ای ︨︀ل︣︗ ︀ن و︀ی ︨ــ﹢د و ز︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︀﹝﹏: ︑︣از﹡︀﹝﹥، ︮﹢ر︑︫ــ︡ : ١ - ︮﹢ر
﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. ٢ ـ ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ دا︀ ر﹨﹫︀﹁️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و 
 .︡﹡︡٢٩,١٢,١٣٩٨ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ل ︣ای︨  ــ︣﹋️︋  ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︫  ــ﹞️︋   ︨﹤ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ آ﹎︀﹨︀ن ︑︣از ︑﹢س︋ 

.︡︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ ٣-روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر
(۵۶۵٠٢٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۶۳
۹۲

﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۵۶٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٠٩٣٩۵ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ آران ﹝︀︫﹫﹟ ︑﹢س ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
﹥ ︑﹀﹢︰ ا︠︐﹫︀ر ︀︮﹙ــ﹥ از ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩                 ــ︡ : -١︋﹠︀︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ٩٨,٣,٢٠ ︋﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا︩ ︨︣﹝︀﹠︻ ︀︋ ،﹤︀️ ︋﹥ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︑﹠︷﹫﹞﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨﹠︡ ︧︀︋︡اری ︮︀دره 
﹝︊﹠﹩ ︋︣ ︑︭﹀﹫﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت و ا﹡︐﹆︀ل ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ︧ــ︀ب ︨ــ︣﹝︡﹞ ️﹫﹨ ،﹤︀︣ه ︫ــ︣﹋️ ا﹁︤ا︩ ﹝︤︋﹢ر را ︻﹞﹙﹩ دا﹡︧ــ︐﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ 
 ﹤ ــ︣﹝︀﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹎︣د︡ه ا︨️ در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥︋  ﹥ ︧︀ب︨  ــ︣﹋️ ﹋︧︣ ﹎︣د︡ه و︋   ︫﹩﹨︡ ﹝︊﹙︼ ۶۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل از ︧ــ︀ب︋ 
 ً︀ ︫︣ح ذ﹏ ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد : ﹝︀ده ۵ ا︮﹑︀﹞︨︣ : ﹩﹥ ︫︣﹋️ ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛ ︋﹥١٠٠ ︨﹛١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹋﹥ ︑﹞︀﹝

︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇﹢︀ن (۵۶۵٠١۵)
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ق︫   ︫️︺﹠ ︣﹋️ ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ دا﹡︪﹊︀ر︮  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٣۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٧١٩١٩

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : - آ﹇︀ی ﹋︀﹝﹫︀ر ︾﹀︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره 
 ﹉ ﹝﹙﹩ ٠٧٩٣۶١١٩۵۴ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل و آ﹇︀ی ︻︊︀س ذوا﹜﹀﹆︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٩٩٩٢٩۵۴۵٨ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ ︋︣ای
︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - ︨﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ﹡︀︮︣ ︠︣ا︨︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٣۵٩۶۵۴ و آ﹇︀ی ︧﹟ ︫︀﹨︡ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣۴٢٩٧١١ و آ﹇︀ی ﹝︡ی ︠︣ا︨︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٣٧٢٧٠٧ - روز﹡︀﹝﹥ 

﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇﹢︀ن (۵۶۵٠١٢)

س
,۹
۸۰
۶۳
۹۰

١٠٣٨٠٢٩٠٢٧۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ١٣٣٧۴ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︪︡﹞ در﹢ ︣﹋️ آ﹨﹠﹍︣ی︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
ــ﹞︀ره  ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ﹋︡ ﹝﹙﹩︫   ︨﹤  ︋﹟︣ز  ︋﹜︣﹞ ﹜﹡︀  ︠:︡﹡︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ﹏︋ــ﹥ ﹇ــ︣ار ذ
 ﹩︀︲︣ه ﹋︡ ﹝﹙﹩ ︫﹞︀ره ٠٠٧١۶٨۶۴٨٧ آ﹇︀ی ر︲︀ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ️﹝︨ ﹤︋ ﹩︀︲٣٨٧٣٣٣٢۵٠٧ ︠︀﹡﹛ ︨ــ︍﹫︡ه ر
︎﹢ر ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹋︡ ﹝﹙﹩ ︫﹞︀ره ٠٧٩٠٣۶٧٧۴٢ ︋︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د . ︡﹡︡﹅ ا﹝︱︀ء ﹋﹙﹫﹥ 
اوراق و ا︨﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡ آور ر︨﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︪︐︣ک ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹊﹩ از ا︻︱︀ء ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹨﹞︣اه 

﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .
(۵۶۵٠١١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

س
,۹
۸۰
۶۳
۸۹

︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︤ر﹎﹞︣ زر﹟ ︑﹢س︫  ︣﹋️ ﹝︀﹨︀ن︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٨۵٢٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٩٢١٧۶۶

 ﹏︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ︡﹞ ️﹫﹨ ︀ذ ︫ــ︡ : - ا︻︱︀ء︑ا ﹏ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋
︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ﹝﹞︡﹝︡ی ﹇︀︨ــ﹛ آ︋︀دی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠۶٢۶۴٧٨٨٢ و آ﹇︀ی ﹝﹞︡︻﹙﹩ آذرآز ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
 ﹜﹡︀ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۵١٠١٧٣٢ -︠   ︫﹤ ﹆︀﹅ آذرآز︋   ︫﹜﹡︀ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢٣١۶۵٢۵٨ و︠   ︫﹤ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨۵۴۶۴٠۶ و آ﹇︀ی ︧ــ﹫﹟ ﹇︀︨ــ﹛ آ︋︀دی︋ 
ز﹨︣ا ︑﹢ا﹡︀ ﹋︣﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣١۵٢١۶٧١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل و آ﹇︀ی ﹝︡ی آذر︀ن ﹁︣﹞︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠۵٠٧١۵٣ 
 - .︡  ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹋︣ ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی︫   ︨﹉ ︣ای ︀زرس ا︮﹙﹩︋  ︋﹥ ︻﹠﹢ان︋ 

.︫︡ ︉﹢︭︑ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧︑ر﹢︮
(۵۶۵٠٠٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۶۳
۸۷

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ا︨︀ن︫  ︣︑﹢ آز﹝﹢ن ︗﹢ا﹡﹥︠   ︎️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٧۴٢۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵۶۴٨٣۴۴

 ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ل ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︨  ــ︡ :︮  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
١٣٩٧,١٢,٢٩ ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ و ︑︭﹢︉ ﹇︣ارداد . ︠︀﹡﹛ ﹡︧ــ ﹟︣︀︗﹩ ﹝﹞︡ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣١۴٩۶٣۴٩ و آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀ ︠︊﹫︣ی ﹡﹢︾︀﹡﹩ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٠٩۶٠۵۴ و آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ︻﹙﹩ ︠︊﹫︣ی ﹡﹢︾︀﹡﹩ ٠٩٢۴٢٨٠٢۴٧ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل 
﹞︀ره   ︫﹤ ︺﹫︡ ﹋︣ا﹝︐﹩︋  ︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡. آ﹇︀ی︨   ︋️﹋︣ ا﹡︐︀ب ﹡﹞﹢د﹡︡ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل   ︋️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٨۶٩۶۶٨٧٧٧︋   ︫﹤ ﹞︣ ︻﹙﹩ آ︋︀د︋  ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ︻﹫︡ ﹝﹞︡ زاده︠  ︺﹠﹢ان︋   ︋٠٩۴٣٠٧٩٣۵٧ ﹩﹚﹞

. ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊ ︋︣ای ﹝︡ت ️﹋︫︣
(۵۶۴٩٨١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

س
,۹
۸۰
۶۳
۸۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹝︧︀﹁︣ت ﹨﹢ا﹩ و ︗︀﹡﹍︣دی و ز︀ر︑﹩ ﹝︍︨ ︪︡︣ ︵﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︔︊️ ١٧۵١۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٣٠٨٨٣

ــ﹞︀ره ٩٨,١٩,۴٢٢٠ ﹝﹢رخ  ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹩ ﹋︪ــ﹢ری و ﹡︀﹝﹥︫  ــ﹞︀ره ١٧٠٣۵ ﹝﹢رخ ١١,١٣٩٨,٠۴︨  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠١,٢۵ و ﹡︀﹝﹥︫  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
٢٠,١٣٩٨,٠۴ ﹝ ️︣︡︕ و ز︀رت ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨٢,١٢٨,٢۶٧٧ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٢٠ اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی 
ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : آ﹇︀ی ﹝︡ی ︻︡︊︀ن ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٣٢٢٨۵٧٢۶۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آ﹇︀ی ﹝︣︑︱﹩ ︻︡︊︀ن ︋︀ ︫﹞︀ره 
 ﹩﹚﹛ا ️﹝︺﹡ ︣ه و آ﹇︀ی ︨︖︀د︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝︨ ﹤︋ ۴٣٢٣۵٧٩٨٣٧ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ︀︋ ︀ن︡︊︻ ﹟﹫︧︡﹝﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ۴٣٢٢٩۵۵۶٣٠ ﹩﹚﹞
︮﹀︀﹫︀ن ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢١٣٢۴٢۶١ ︋﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ( ︠︀رج از ا︻︱︀ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ) ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡ آور 

و ر︨﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ﹝︐︽﹫﹫︣ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︀﹡ ︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
(۵۶۴٩٨٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۶۳
۸۵

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ا︨︀ن︫  ︣︑﹢ آز﹝﹢ن ︗﹢ا﹡﹥︠   ︎️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٧۴٢۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵۶۴٨٣۴۴

 ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٣٠٩۶٠۵۴︋   ︫﹤ ︊﹫︣ی ﹡﹢︾︀﹡﹩︋  ︡ : آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀︠  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︊﹫︣ی ﹡﹢︾︀﹡﹩   ︠﹩﹚︻ ︡﹝﹞ ︣ه و آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣١۴٩۶٣۴٩︋   ︫﹤ ︀﹡﹛ ﹡︧ــ ﹟︣︀︗﹩ ﹝﹞︡ی︋  ر︀︨ــ️ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︠ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٠٨١٩٩۴٢   ︫﹤ ﹠︀ز ︻︡ا﹜️ ︗﹞﹫﹙﹩︋  ــ︡﹡︡ .︠︀﹡﹛︫  ــ︀ل ا﹡︐︀ب︫  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢۴٢٨٠٢۴٧︋   ︫﹤︋
︠︀رج از ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡ .و﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ︑︖︀ری ، ︑︺︡ آور ، ر︨﹞﹩، ︋︀﹡﹊﹩، 
 ﹤  ︋️﹋︣  ︫︣﹞ ︣اه﹝﹨ ﹤ ︊﹫︣ی ﹡﹢︾︀﹡﹩ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︋  ــ﹠︀ز ︻︡ا﹜️ ︗﹞﹫﹙﹩ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ وآ﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀︠   ︫﹜﹡︀ ︀ ا﹝︱︀ء︠  ــ︣﹋️︋  ﹇︣ارداد﹨︀ و ︾﹫︣ه︫ 

﹝︡ت دو ︨︀ل ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ۴-اوراق ︻︀دی و ﹝﹊︀︑︊︀ت اداری ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
(۵۶۴٩٧٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری



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

 طوری مسلح باشید که دشمن از شما بترسد   مهر: آیت اهلل جوادی آملی در خطبه های نماز عید قربان گفت: اسالم هراسی یک معنای بد دارد که دشمنان آن را به دروغ ترویج می کنند که مسلمانان را 
تروریست معرفی کنند، اما معنای دقیق و صحیح اسالم هراسی این است که آن قدر سالح های شما قوی و پیشرفته باشد که دشمن به خود جرئت تجاوز ندهد. خدای سبحان فرمود: »َو لْیِجُدوا فیُکْم ِغلَْظًة«؛ این امر 

غایب امروز خطاب به ما نیز هست، یعنی طوری شما مسلح و آماده باشید که دشمن از شما بترسد! این قله دماوند منشأ خیر و برکت است، اما هیچ احدی به خود اجازه نمی دهد با بیل و کلنگ به جنگ این قله برود. 

دبیر بنیاد بین  المللی  غدیر خراسان رضوی خبر داد
برگزاری ۱۱۰ هزار برنامه ویژه دهه والیت در استان 

شبســتان: حجت االســام عزیزی 
گفــت: ویژه برنامه هــای دهه امامت 
و والیت در خراســان رضوی از عید 
ســعید قربان تا غدیر خــم در قالب 
بیــش از ۱۱۰ هــزار برنامــه برگزار 

می شود. 
در  عزیزی  علی  رضا  حجت االســام 

جلســه ستاد بزرگداشت دهه امامت و والیت، اظهار داشت: ایام قربان تا غدیر 
از لحاظ اعتقادی یک ایام راهبردی اســت که ترویج پیام آن نباید منحصر به 
این روزها بماند، بلکه باید در تمام طول ســال جریان داشته باشد. معتقدیم 
عید غدیر روز تعیین سرنوشــت و تعیین رهبری مسلمانان بوده و همین امر 
نشــان دهنده اهمیت غدیر برای مسلمانان است و قدرت اسام بر مدار والیت 

محقق می شود.
دبیر بنیاد بین المللی  غدیر خراســان رضوی افزود: همه ســاله به مناسبت ایام 
فرخنده دهه امامت و والیت ۱۱۰عنوان برنامه  باشــکوه از عید ســعید قربان 
تا عید ســعید غدیرخم و در قالب بیش از ۱۱۰ هزار برنامه در اســتان برگزار 
می شــود و امسال هم این برنامه ها پرشورتر و باکیفیت تر از سال های گذشته 

اجرا می شود.

  از تکریم سادات تا استقبال از غدیرپژوهان
وی افــزود: در این ایام برنامه های ویژه ای همچــون تجدید میثاق با والیت، 
اجتماع عظیم ۱۲۰ هزار نفری وارثان غدیر، همایش تجلیل و تکریم از سادات 
جلیل القدر، عقد اُخوت، همایش غدیر از دیدگاه اهل ســنت با حضور علما و 
اندیشمندان با موضوع غدیر با روشی نو، اجتماع ائمه جماعات، اعضای هیئت 
امنای مساجد، فرماندهان بسیج، مدیران کانون های فرهنگی و هنری و روابط 
عمومی های نهادها، ادارات، ســازمان ها و ارگان های استان، همایش استقبال 
از غدیرپژوهان و همایش های اســتقبال از غدیــر جوانان هال احمر، هیئات 

مذهبی، اصناف و مؤسسات قرآنی را داریم.
حجت االسام عزیزی بیان کرد: یکی از مهم ترین برنامه هایی که همه ساله در 
ایام دهه امامت و والیت در خراســان رضوی برگزار می شود، برگزاری اجتماع 
باشکوه ۱۲۰ هزار نفری وارثان غدیر بوده که این برنامه با حضور پرشور زائران 
و مجاوران امام رضا)ع( و عاشــقان امامت و والیت و با هدف زنده نگه داشتن 
واقعه غدیر پس از نماز جماعت ظهر و عصر روز عید سعید غدیرخم در صحن 

جامع رضوی حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

 تالش برای عمومی کردن اقبال مردم به خطبه غدیر 
وی تأکید کرد: همه ســاله دســت کم ۱۰ میزگرد رســانه ای در صداوسیما با 
حضور استادان حوزه و دانشــگاه با موضوع غدیر و با هدف گسترش فرهنگ 
غنی غدیر برگزار می شــود. رسانه ها هم با پوشــش خبری مراسم ویژه دهه 
امامت و والیت شــامل خطبه خوانی و جشــن های ویژه در مساجد و هیئات 
مذهبی، محفل اُنس با قرآن، شــب شعر غدیر، نشست های تخصصی تولید و 
پخش برنامه برای عمومی کردن اقبال مردم به خطبه غدیر فعالیت می کنند.

 مراسم عید غدیر مانند عاشورای حسینی پرشور برگزار شود
وی ادامه داد:اما آن گونه که باید و شــاید حق این روز عزیز ادا نشــده است. 
معتقدیم باید محافل و برنامه های عید غدیر همچون عاشورای حسینی پرشور 
برگزار شود و توصیه ما در همه جا به ارادتمندان ائمه اطهار)ع( این است که 

محافل و برنامه های غدیر را عاشورایی برگزار کنند.
دبیر بنیاد بین المللی  غدیر خراسان رضوی گفت: ائمه اطهار)ع( به غدیر توجه 
ویژه ای داشــتند به طوری که امام رضا)ع( در خطبه ای ۱۸ اسم را برای غدیر 
نــام می برنــد؛ در کل اگر بخواهیم غدیر را در یــک جمله خاصه کنیم باید 
بگوییم، غدیر ســند هویت تشــیع به همراه جریان مباهله است و امیدواریم 

مردم بیش از پیش با رسالت آن آشنا شوند.

حجت االسالم والمسلمین پناهیان:
کوچک شمردن جوانان مقدمه استثمار جامعه است

حوزه: ریشه های بردگی این است که 
جوان ها همه کارها را به ساختارهای 
دولتی سپرده باشند؛ برخیزید مدرسه 
بزنید، اردو بگذارید و شــروع کنید.
نوجوان هــا را نجات دهیــد؛ آن ها را 
فعال، مســئول، متعهد، سختکوش و 

دغدغه مند بار آورید.
حجت االســام والمســلمین علیرضا پناهیان، در دومیــن دوره نهمین طرح 
ضیافت رضوی با اشاره به قدرت تشخیص، تدبیر و درایت رهبر معظم انقاب 
گفت: اینکه ایشــان مفاد بیانیه گام دوم انقاب را به جای سخنرانی، به صورت 
مکتوب و در قالب بیانیه، ارائه و خودشان نیز آن را با جزئیات شرح می دهند، 

نشانه اهمیت فوق العاده بیانیه است، لذا نباید ساده از کنار آن عبور کنیم.
وی تصریح کرد: رهبر انقاب در این بیانیه عظمت اصل انقاب، آثار و برکات 
انقاب، چشم انداز انقاب و نقش محوری جوان در تداوم انقاب را در کنار هم 
مطرح می کنند، چرا که معتقدند همان قدر که اصل و چشم انداز و آثار انقاب 

عظمت دارد نقش جوان هم بااهمیت و عظمت است.
حجت االسام والمسلمین پناهیان در تبیین چرایی تأکید رهبر معظم انقاب 
بر اهمیت نقــش جوانان، اظهار کرد: اساســاً جامعه ما جامعه ای اســت که 
نهادهای مختلف آن جوان ُکش است؛ جوانی، دیر آغاز می شود و آموزش هایی 
که ارائه می شــود نیز آموزشی نیست که جوان را در ۱۸ سالگی برای پذیرش 
مســئولیت ها و تعهدهای اجتماعی آماده کند. نتیجه چنین نگرشی این است 
که وقتی جوان باید به اوج شکوفایی و مسئولیت پذیری برسد، به بهانه کمی 

سن، او را به حساب نمی آورند.
مشــاور رئیس نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها با اشــاره 
به اینکه ما در دوره راهنمایی مان برای محله و حتی مســائل شــهر تصمیم 
می گرفتیــم و تعیین کننده بودیم، خطاب به جوانان ادامه داد: نگویید این ها 
اقتضائــات دوران انقاب و دفاع مقدس بوده اســت. قطعاً رهبر معظم انقاب 
با آن شــخصیت واال و مشــغله ای که دارند، در بیانیــه گام دوم، فوق برنامه 
برای شــما تعریف نکرده اند، زیرا به خوبی می دانند حضور فعال جوانان الزمه 
پی ریزی تمدن جدید است و جامعه ای که جوانانش در زمان صلح، مانند زمان 

جنگ فعال نباشند، مرده و آماده استثمار است.
وی خاطرنشــان کرد: متأسفانه جامعه ما به حدی جوان گریز است که پس از 
۴۰سال از انقاب اسامی، رهبرمعظم انقاب بدین شکل روی نقش محوری 
آنان تأکید می کنند، در حالی که اگر جوان در دوره جوانی نتواند رســالت و 
جایگاه خود را پیــدا کند، دیگر هیچ وقت پیدا نخواهد کرد. جامعه ای که در 
کاس های درســش رابطه کارفرما- کارمندی حاکم باشد و دانش آموزانش از 
ترس نمره، فشار خانواده و... درس بخوانند، خروجی نظام آموزشی اش جز یک 

مدرک پوشالی نخواهد بود و راه به جایی نخواهد برد.
استاد حوزه و دانشــگاه گفت: علت اینکه چرا سبک زندگی ما همچنان غلط 
پیش رفته و تغییر نمی کند این اســت که همان ها که مدرک پوشالی گرفته 
و درک و شــعور کافی ندارند در صدر مســئولیت ها هســتند. در این سبک 
زندگی، یک کودک، نوجوان و جوان خوب، کســی اســت که روزه می گیرد، 
نماز می خواند ولی کار به کار کســی ندارد و ســرش گرم خودش است)بچه 
مثبت(؛ این ســبک زندگی، بّره پرورش می دهد و بّره ها هرگز نمی توانند علیه 

گرگ ها قیام کنند.
حجت االســام و المسلمین پناهیان اضافه کرد: امام رضا)ع( می فرمایند »اگر 
دیدی کســی گناه نمی کند فکر نکن خیلی مومن اســت؛ شــاید عرضه گناه 
کردن ندارد. اگر عرضه داشت و گناه نکرد، شاید عقل متینی ندارد، اگر داشت 
و گناه نکرد شاید گهگاهی که هوای نفسش غلبه می کند زیرآب همه را بزند«. 
اصوال خیلی ها ضدانقاب شــده اند چون فکر می کنند لزوما هرکه بچه مثبت 

باشد انسان ارزشی و قابل احترام است.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  پیشرفت 
سریع فناوری و گسترش وسایل ارتباطی در 
عصر حاضر، دیگر مانعی به نام مرز جغرافیایی 
نمی شناســد و امروزه هر یک از ما به راحتی 
می توانیم با در دســت گرفتن یک گوشــی 
هوشــمند با نزدیکانمان در دورترین نقاط 
دنیا ارتباط برقرار کنیم. اما این ویژگی برای 
ما مسلمانان مزیت شیرین دیگری هم دارد؛ 
زیارت مجــازی! همه ما با اســتفاده از این 
ظرفیت فناوری، برای یک بار هم که شده یا 
خود از راه دور عرض ادبی به پیشــگاه ائمه 
معصومیــن)ع( کرده ایم و یا آشــنایانمان را 
در ســفرهای زیارتی، پای سفره محبت این 

عزیزان نشانده ایم.
اما آیا این زیارت نیز آدابی دارد؟ میان زیارت 
فیزیکی و زیارت مجــازی چه تفاوت هایی 

هست؟
در گفت وگویی که با حجت االســام  محمد 
شــریفی  صادقی، استاد حوزه و عضو جامعه 
مبلغان برتر کشور داشتیم به زیارت مجازی 

و آداب آن پرداختیم.

 زیارت مجازی عرض ادب به ائمه 
از راه دور است

حجت االسام  محمد شریفی  صادقی با بیان 
اینکه توسعه و پیشــرفت فناوری اطاعات،  
امــکان زیارت مجازی را بــرای همه مهیا و 
آســان کرده است، می گوید: اصطاح زیارت 
در روایات بــا زیارت مجــازی تفاوت هایی 
دارد. زیــارت در روایــات به حضور فیزیکی 
تعبیر شــده اســت. البته در ادامه آن آمده، 
اگر کســی نمی تواند به زیارت مرقد مطهر 
امام حسین)ع( برود، به پشت بام منزل خود 
رفته و به ســوی کربا و مضجع مطهر امام 
حسین)ع( ســام دهد که این هم نوعی از 

زیارت محسوب می شود.
این استاد حوزه اضافه می   کند: می توان گفت 
زیارت مجازی هم شبیه همین زیارتی است 
که اهل بیت)ع( در مورد آن صحبت کرده اند 
و همان عرض ادب کردن از راه دور اســت، 
چرا که »بُعد منزل نبود در ســفر روحانی«.  
نیازی نیســت فرد حتماً در یکی از مضاجع 
اهل بیت)ع( حضور پیدا کند تا با این حضور، 
زیارت صــورت پذیرد، بلکــه از راه دور هم 
می تواند زیارت کند، سام دهد و عرض ادب 

به ساحت این بزرگواران داشته باشد. گاهی 
اتفاق می افتد که ما به شخصی تلفن می زنیم 
و عرض سام و ارادت می کنیم و به اصطاح 
می گوییــم فانی را تلفنی زیارت کردیم. اما 
گاهی می گوییم، می خواهم حضوری خدمت 
شما برسم. در این مثال ساده،  تفاوت کامًا 
محسوس اســت. گاه ارتباط، ارتباط تلفنی 
است. شــماره حرم امام رضا)ع( را می گیرند 
و به روضه وصل شــده و ســام می دهند، 
مسلم است که خیلی خوب است، اما رسیدن 
حضوری در حرم شریف جا و رنگ و بویی 

دیگر دارد.
 

 با فضای مجازی می توان زیارت کرد 
و به آرامش رسید 

او در پاســخ به این پرسش که چرا در برخی 
روایات، به حضور در حرم شریف معصوم)ع( 
تأکید شده است، توضیح می دهد: در روایت 
معتبــر از امام باقــر و امام صــادق)ع( نقل 
شــده، یکی از ویژگی های حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( این اســت که دعا زیر قبه آن 
حضرت مستجاب اســت. اما چرا به زیر قبه 
بودن آن تأکید شده است؟ امام هادی)ع( به 
یکی از دوستانشان وجهی دادند و گفتند برو 
کربا، کنار قبر جدم ابی عبداهلل الحسین)ع( 
و آنجا برای من دعــا کن. امام، امام معصوم 
است؛ وارث امام حسین)ع( است؛ آنچه خدا 
به امام حسین)ع( عطا کرده، به امام هادی)ع( 
هم داده اســت؛ اما چطور می شود که ایشان 
می فرمایند زیر گنبد و کنار قبر امام)ع( دعا 

کن؟ عضو جامعه مبلغان برتر کشور در ادامه 
بیان می کند: اینکه امام هادی)ع( می فرمایند 
برو آنجا،  حضور پیدا و درک کن؛  جدا از مسائل 
روحی، بخش فیزیکی را هم در نظر می گیرند. 
ممکن است با یک لپ تاپ از دورترین نقطه 
دنیا،  امام رضا)ع(  را از طریق اینترنت و فضای 
مجازی زیارت کنیم،  اما آیا می شــود زیارت 
کسی که در حرم حضور پیدا کرده،  سبک بال 
شــده و آرامش پیدا کرده را مســاوی با آن 
زیارت دانســت؟ هر چند این زیارت نیز آثار 
و بــرکات دنیوی و اخروی زیادی دارد. مکرر 
مسیحی ها، اهل سنت و آن هایی که شاید در 
ادیان و مذاهبشان،  صحبتی از اهل بیت)ع( 
نباشــد، با حضور در حرم اعتراف داشتند در 
اینجا احساسی داشتیم که تا به حال تجربه 

نکرده بودیم.
شریفی صادقی تأکید می کند: آن مرکِز انرژی 
به آن ها انرژی می دهد. نه فقط به روحشان، 
بلکه به جسمشان نیز انرژی می دهد. مانند 
کسانی که برای گرفتن شفا، وارد حرم امام)ع( 
می شوند و جدا از مسائل روحی، جسمشان 
هم انرژی می گیــرد. یعنی بدن با انرژی  که 
از حرم امام رضا)ع(  ساطع می شود هماهنگ 
شده و آن شفا حاصل می شود؛ البته اسراری 
دارد کــه مــا از آن آگاه نیســتیم. حضرات 
فرموده انــد حتی اگر نمی توانید به زیارت ما 
بیایید، بروید  آن کس که از زیارت ما برگشته 
را زیارت کنید. پس معلوم است آن انرژی که 
زائر از حــرم امام رضا)ع( گرفته، می تواند به 

شخص دیگری هم منتقل شود.

 زیارت مجازی 
در صورت نداشتن توانایی حضور است

این اســتاد حوزه و دانشــگاه در مورد آداب 
زیــارت مجازی و شــرایط قبولــی آن نیز 
می گوید: زیارت مجازی ائمــه اطهار)ع( در 
صورتی بدون اشکال اســت که فرد به طور 

واقعی توانایی حضور را نداشته باشد. 
برخی ها ممکن اســت در زمانی نتوانند امام 
رضا)ع( را زیارت کنند؛ بیمار هســتند و یا 
مشکات بیماری سبب می شود نتوانند آن 
امام را از نزدیک زیارت کنند یا فاصله فردی 

تا حرم بسیار زیاد است و واقعاً 
نمی تواند به حرم مشرف شود؛ 
زائــری هم از حــرم مطهر به 
نزدش نمی رود که او را زیارت 
کند؛ بنابراین در این شرایط، 
طبیعی است که فرد به صورت 
مجازی آن حضرت را زیارت 
کنــد و خودش را در آن فضا 
فرض کنــد. البته با توجه به 
کریم بودن اهل بیت)ع(، هر 
آنچه بــه زائرانی که در حرم 
حضور دارند، عطا می شود به 
آن ها هم عنایت خواهد شد 
ان شــاءاهلل. زیارت در فضای 
مجازی،  زیارتی قبول و خوب 
است،  اما تأکید می کنم باید 
مراقب باشــیم ایــن زیارت 
تنبلی به همراه نداشته باشد.

وی در مورد راهکارهایی برای بهره وری بیشتر 
از زیــارت مجازی نیز بیــان می کند: همان 
راه هایــی که در زیارت حقیقــی به صورت 
فیزیکی وجــود دارد، در زیارت مجازی هم 
صادق است. چه اشکالی دارد حتی در زیارت 
مجــازی هم به نیابت از امام زمان)عج( برای 
زیارت امام رضا)ع( غسل کنیم و وضو بگیریم. 

حتی صلوات بفرستیم و ذکر بگوییم؟ 
کاربران به هنگام زیارت مجازی از هر آنچه 
اطرافشان اســت، فارغ شوند و به جز زیارت 
به هیچ چیز نیندیشــند. اگرخدای ناکرده 
تنبلی در زیارت باشد، فی نفسه اشکال دارد، 
زیرا برخی افراد یک ســری کارهای خرده و 
کوچک را به زیارت ترجیح می دهند. بسیاری 
از بزرگان خود را مکلف می کردند که زیارت را 
از دست ندهند و آن را نوعی ادب می دانستند.

گفت و گو با حجت االسالم محمد شریفی  صادقی درباره زیارت مجازی و آداب آن 

رسانه ها جنبه های دین ورزی را بُعد منزل نبود  در سفر روحانی...
تحت تأثیر قرار می دهند 

کتاب »دین  معارف: 
و رســانه، مفاهیــم 
یک رشته مطالعاتی 
نوظهــور« کــه امیر 
یزدیان آن را ترجمه 
از  یکــی  کــرده، 
مهمی  کتاب هــای 
اســت که به صورت 
جزئــی و آکادمیک 

به فصل مشترک دین و 
رسانه در ادیان مختلف جهان می پردازد.

مترجم کتاب معتقد اســت اثر دنیل ای. استوت، 
به رغم اینکه در بردارنده مباحث مهمی در حوزه 
دین و رســانه اســت و می تواند دانش پژوهان و 
اصحاب رسانه و دین پژوهان را با مباحث مهمی 
از تعامل دین و رسانه آشنا سازد، اما دارای مبانی، 
رویکرد و برداشت های غلطی است که بی توجهی 
و ناآگاهی از آن ها چه بسا خواننده را به استنتاج 

اشتباه سوق دهد.
در دو دهه گذشته، اندک موضوعاتی توانسته اند 
بــه اندازه بحــث درباره فصل مشــترک دین و 
رســانه، توجه صاحبنظــران را بــه خود جلب 
کنند. برای نمونه، به کلیساهای مجازی، زیارت 
مجازی، تبلیغ اینترنتی، اَبَرکلیساها، کلیساهای 
تازه  تأســیس، معابد مجازی، دعــای اینترنتی، 
 وباگ هــای دینی تله ونجلیســم و رادیو دینی، 

می توان اشاره کرد. 
محبوبیت برخی ژانرهای رسانه ای نظیر موسیقی 
معنوی، رمان هــای دینی معاصــر و بازی های 

ویدئویی ایمان محور هر روز افزایش می یابد. 
اماکن عبادی با به کارگیری فناوری ویدئو پروژکتور 
و پرده هــای بزرگ و سیســتم های نورپردازی و 
صدابرداری پیچیده، به محیط هایی چندرسانه ای 
تبدیل شده اند. تجمع عبادت کنندگان، دیگر به 
حضور فیزیکی آن ها در محلی مشخص، محدود 
نیســت؛ چون رســانه های تعاملی، کلیساهای 
مجازی یا آناین را خلق کرده اند. این پیشرفت ها، 
بررسی و مطالعه دقیق را می طلبند. شیوه بازنمایی 
ادیان مختلف در رســانه ها بــه دغدغه ای مهم 
بدل شده اســت؛ زیرا رسانه ها بخش عمده ای از 
اطاعات مردم را درباره این ادیان فراهم می آورند. 
در نهایت، این حقیقت تعیین می کند گروه های 
مختلف چگونه نمایش داده شده و شناخته شوند. 
از ایــن رو، گروه های دینی بــرای جلو گیری از 
سوءبرداشت ها، در بخش روابط عمومی، از افراد 
خبره بهره می گیرند. دو دهه پیش، رابطه میان 
دین و رسانه، موضوعی بود که تازه توجه ها را به 
خود جلب کرده بود. امروزه این رابطه به یک حوزه 
مطالعاتی پیشرفته تبدیل شده است. در حقیقت 
رسانه ها تمام جنبه های دین ورزی را تحت تأثیر 
قرار می دهند: از اجتماع گرفته تا ایمان، از احساس 

عمیق گرفته تا مراسم آیینی و... . 

 bائمه معصومین
فرموده اند حتی 

اگر نمی توانید به 
زیارت ما بیایید، 

بروید  آن کس که 
از زیارت ما برگشته 

را زیارت کنید

بــــــــرش

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

خـــبر

گفتار

معرفی کتاب

 معارف   »قطب علمی فلســفه دین در راستای تولید و تدوین 
فلسفه  دین اسامی، مواجهه با جریان های ضددینی و پاسخگویی 
به معضات فکری جامعه در زمینه  فلسفه  دین، با تأکید بر استفاده 
از ظرفیت علمی کشــور و همکاری مراکز آموزشــی و پژوهشی 
به خصوص حوزه های علمیه و با مشورت و مشارکت نخبگان علمی 
برنامه های خود را ساماندهی و اجرا می کند«. این تعریفی است که 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی در مورد قطب علمی فلسفه 
دین ارائه داده اســت؛ همچنین در ادامه شرح وظایف این نهاد، به 
ضرورت راه اندازی آن اشــاره و اهداف آن در دو محور راهبردی و 

کاربردی معرفی شده است.
با این ســمت و سو و نگرش بود که سال ۱۳۹۱ یعنی هفت سال 
پیش، قطب علمی فلسفه دین راه اندازی شد. در طول این سال ها 
فعالیت های مختلفی به ثمر رســید تا جایی که بر اساس ارزیابی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۳ این قطب به عنوان 
تنها قطب برتر علمی کشور معرفی و از آن قدردانی شد. تاکنون 
بیش از ده ها عنوان کتاب، نشست و همایش علمی و کرسی های 
ترویجی توسط این نهاد برگزار و به مجامع علمی کشور ارائه شده 
است. اما اسفندماه سال گذشته در یکصد و سی اُمین جلسه شورای 
علمی قطب علمی فلسفه دین اسامی و در دور سوم فعالیت های 
آن با حکم آیت اهلل »علی اکبر رشــاد« رئیس پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اســامی، ســکان هدایت آن به دست حجت االسام 
»علیرضا قائمی نیا« سپرده شد که خود سالیان سال است در عرصه 
پژوهش های مرتبط با فلسفه دین قلم می زند؛ ضمن اینکه وی در 
زمره السابقون السابقون های فعالیت در عرصه علوم انسانی در سطح 

پژوهشگاه و البته سایر مراکز علمی است.
حجت االســام علیرضا قائمی نیا، مدیر قطب علمی فلسفه دین 
اسامی در همین زمینه با بیان اینکه وزارت علوم به صورت دوره ای 
مجوز قطب های علمی را بررسی و در صورت احراز شرایط، مجوز 
فعالیت دور جدید را صادر می کند، به آغاز دور ســوم فعالیت های 
قطب علمی فلسفه دین اسامی اشــاره کرد و گفت: در دو دوره 
گذشته، فعالیت های ارزشمندی در سطح ملی انجام شد که عاوه 

بر توسعه مباحث فلســفه دین، در شناساندن و تثبیت موقعیت 
قطب نیز مؤثر بود. مثاً همکاری با کمیته تخصصی کام جدید و 
فلسفه دین شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و هنر برای بازبینی 
و بازطراحی دروس و ســرفصل های دوره های کارشناسی ارشد و 

دکترای رشته فلسفه دین از جمله این فعالیت ها بود.

 طرح مباحث جدید در حوزه فلسفه دین
وی ادامــه داد: مجموعه ای از نشســت های علمی،  کرســی های 
ترویجی،  درس گفتارها و برخی تحقیقات که برخی از آن ها منتشر 
شده از دیگر فعالیت های قطب در این دو دوره بوده است. اما با آغاز 
دور سوم فعالیت ها رویکرد جدیدی مورد توجه قرار گرفته است، 
برای مثال درس گفتارهای مختلف، کارگاه های علمی، نشست ها و 
مناظرات از جمله برنامه هایی است که درصددیم آن ها را در دوره 
جدید بیش از گذشته فعال کنیم. چنین برنامه هایی، به ویژه در دوره 
گذشته در همکاری با برخی مراکز و نهادهای علمی آغاز شده بود، 
اما در این دوره ضمن توسعه این برنامه ها بر آنیم مباحث جدید در 

حوزه فلسفه دین را محور کار قرار دهیم.

 به حمایت محققان و پژوهشگران نیاز داریم
رئیس جدید قطب علمی فلســفه دین افزود: در این راســتا باید 
مدیریت مناســبی روی بحث های جدید شود، قطب می تواند در 
همه محورها فعالیت کند اما توجه به مباحث جدید، ضرورت امروز 
فضای علمی کشور اســت. در دو دوره گذشته، عمده برنامه ها به 
دلیل آنکه تازه مرحله نخســت فعالیت های قطب علمی فلسفه 
دین آغاز شده بود و از طرف دیگر حمایت های چندانی نیز وجود 
نداشت، به ساماندهی برخی مباحث موجود و فعالیت های جاری 
در حوزه فلسفه دین معطوف بود که البته بسیار هم ارزشمند بوده 
است، اما واقعیت آن است که بدون ایجاد زمینه های الزم، ورود در 
بحث های جدید امکان پذیر نبود. نیاز امروز، عاوه بر اســتمرار در 
جهت ساماندهی مباحث رایج و بحث و نظر در مسائل آموزشی و 

پژوهشی متداول، ورود به بحث های جدید است.

 فعالیت های »قطب علمی فلسفه دین« 
به سمت مباحث جدید می رود

حجت االسالم علیرضا قائمی نیا:

انقالب اسالمی

حاشیه

وجود جناح بندی های 
غیرعلمی در علوم انسانی

بی شک یکی از وظایف قطب علمی فلسفه دین دنبال کردن 
تأثیر مباحث شناختی در علوم اسامی و فلسفه اسامی و 
زمینه های مرتبط با آن است؛ این کار متقابلی است و توسعه 
دادن این سلسله مباحث و فعالیت ها در حوزه های علمیه 
می تواند به روند پژوهش های نوین در این عرصه کمک کند.

معتقــدم فعالیت در این عرصه ها به یــک معنا در فضای 
دانشگاهی و مراکز علمی تأثیرگذار خواهد بود. البته این امر 
در صورتی محقق خواهد شد که مورد حمایت محققان و 
مراکز مربوط از جمله دانشگاه ها و حوزه های علمیه قرار گیرد.  
متأسفانه با اینکه محدودیتی در این زمینه نداریم، تعدادی 
از افراد، حاضر نیستند حتی در جلسات شرکت کنند چه 
رسد به آنکه بخواهند در روند پژوهش ها دست به قلم شوند. 
واقعیت آن اســت که تا به امروز پژوهش های مختلفی در 
عرصه علوم انسانی در کشور انجام شده، اما آن گونه که باید 
نتیجه نگرفته ایم؛ شاید یک علت این باشد که بیشتر از آنکه 
شاهد جناح بندی های علمی باشیم، عوامل دیگری دخیل 
بوده که سبب می شود گفتمان علمی شکل نگیرد. با وجود 
این ناامید نیستیم، اما معتقدیم یک دست هم به تنهایی صدا 
ندارد و الزم است همه محققان و اندیشمندانی که دغدغه 
طرح مباحث جدید، بحث و اندیشه ورزی در فضای اسامی 
را دارند، به این گفتمان کمک کنند. ما از حضور اندیشمندان 

مختلف استقبال می کنیم.

زیارت

برگزاری دومین همایش 
موکب داران اربعین حسینی

  معارف  ســتاد اربعین آستان قدس رضوی با 
هدف هم افزایی و انتقال تجربیات موکب داران و 
فعاالن اربعین حسینی دومین همایش بین المللی 
فعاالن اربعیــن را در روز های ۲۴ و ۲5 مرداد در 

تاالر قدس مشهد مقدس برگزار می کند.
تقویت اخوت بین خادمین سیدالشــهدا، انتقال 
و تبادل تجربه ســال ها خدمت به زائران اربعین 
حســینی و نمایش وحدت و همدلی بین شیعه 
و اهل ســنت از مهم ترین اهداف برگزارکنندگان 
این رویداد بزرگ مذهبی اســت. موکب دارانی از 
ایران و کشور های عراق، پاکستان، بحرین، لبنان، 

یمن، افغانستان و بلژیک در این همایش شرکت 
می کنند. با توجه به اینکه موکب داران ایرانی در 
سال های پیش تجربیات خوبی در زمینه خدمت به 
زائران اربعین حسینی کسب کرده اند، تاش شده 
است در قالب 6 کارگاه تخصصی که در حاشیه این 
همایش برپا می شود، زمینه ساز تبادل تجربیات و 
بهبود این خدمات باشد. بار اصلی خدمت رسانی به 
زائران اباعبداهلل بر عهده موکب داران عراقی است و 
به همین دلیل موکب داران و عشیره داران بزرگ 
عراقی در این همایش بین المللی شرکت کرده اند. 
مقامات دو کشور ایران و عراق از جمله عبدالرضا 

رحمانــی فضلی وزیر کشــور، حجت االســام 
والمســلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی، 
آیت اهلل میری باقری، حجت االسام پناهیان، سعد 
جواد قندیل سفیر عراق، شــیخ مازن سخنران 
معنوی و چهره سرشناس عراقی و حجت االسام 
سیدهاشم الحیدری معاون فرهنگی حشدالشعبی 
عراق و ... در این همایش به سخنرانی می پردازند.

گفتنی اســت، ستاد اربعین آستان قدس رضوی 
برگزارکننــده این همایش اســت که مأموریت 
اجرایی را به بنیاد کرامت امام رضا)ع( واگذار کرده 

است.
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی:

 شادی های حالل را 
در دهه والیت معرفی کنیم

علوم  فرهنگســتان  عضو هیئت علمی  حوزه: 
اســامی خواســتار تبیین و معرفی شادی های 
مشروع و حال به آحاد مردم به خصوص در ایام 

دهه والیت و امامت شد.
حجت االسام والمســلمین علیرضا پیروزمند 
ضمن تبریک دهه والیت و امامت ابراز داشــت: 
ایام سراســر شادی عید قربان تا عید غدیر، یکی 
از بهترین فرصت هایی است که باید با برگزاری 
مراسم  جشن و شــادی، این ایام اهلل را به خوبی 
گرامی بداریم و به ویژه شاخصه های شادی حال 

و مشروع را به درستی به جامعه معرفی کنیم.
وی افزود: واقعیت آن اســت که دین اســام به 
عنوان یک شــریعت جامع و کامل به همه ابعاد 
مورد نیاز بشر توجه داشته؛ از جمله مسائلی که 
حقیقتاً در رشــد و تکامل آدمی نیز تأثیر بسیار 
مهمی دارد، مسئله فرح و نشاط در زندگی است 
که تحقق این مهم، خود زمینه ساز انبساط خاطر، 

تحرک، نشاط و شادابی در جامعه می شود.
این محقق و پژوهشگر حوزوی همچنین گفت: از 
سویی در سیره اهل بیت)ع( و بزرگان ما نیز مزاح 
و فراهم سازی اســباب فرح و نشاط مؤمن مورد 
توجه خاصی قرار گرفته و از همین رو اســت که 
بحث ادخال السرور و ایجاد انبساط خاطر در برادر 
مؤمن به عنوان یک فضیلت برشمرده شده است، 
البته با لحاظ معیارها و چارچوب های شــرعی و 
اخاقی و پرهیز از ورود به خطوط قرمز دراین باره. 
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که در این قبیل 
مســائل نباید رویه افراط و تفریط را پی گرفت؛ 
به این مفهوم که از یک ســو و به اسم توسل به 
حضرات معصومین)ع( وضعیت به نحوی نباشد که 
عده ای بهانه پیدا کرده و بگویند متدینان، همواره 
به دنبال اشک و گریه و عزاداری هستند و از آن 
سو نیز وضع به گونه ای نباشد که خدای ناکرده به 
اسم شــادی و برگزاری مراسم جشن به نام ائمه 

اطهار)ع( دچار گناه و تهمت و معصیت شویم.

آیین ها

 چهارشنبه 23 مرداد 1398 12 ذی الحجه 1440 14 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9038 



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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا حی
 یا قیوم

 چهارشنبه 23 مرداد 1398 12 ذی الحجه 1440 14 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9038 

 یحیی سریع، سخنگوی رسمی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن گفت: در هفته های گذشته نزدیک به 2 هزار مزدور یمنی 

از صفوف ائتالف گریخته و به صنعا پناه آوردند.

یحیی السنوار، فرمانده جنبش حماس در نوار غزه تصریح کرد، 
این گروه همچنان بر عهد و پیمان خود با ملت در مبارزه با اشغالگران 
تا آزادســازی فلسطین و بازگشــت آوارگان پایبند خواهد ماند. 

عضو شورای سیاسی انصاراهلل مطرح کرد

ائتالف سعودی به دنبال تجزیه یمن
حزام االسد، عضو شورای سیاسی انصاراهلل یمن در 
ارتباط با تحوالت اخیر یمن و درگیری نیروهای 
مورد حمایت عربستان و امارات با یکدیگر در عدن گفت: 
این جزئی از تالش های متجاوزان برای تجزیه و اشغال یمن 

به دست وابستگان داخلی سعودی و اماراتی است.
عضــو جنبش انصاراهلل در ارتباط با موضع این جنبش در 
قبال درگیری ها در عدن تصریح کرد: درگیری های عدن 
در چارچوب و راستای اشغالگری و توسط مزدوران صورت 
گرفته و این مناطق همچنان تحت اشغال بیگانگان است، 
چه این بیگانه سعودی باشد چه اماراتی ، اراده مردم یمن بر 
آزادی آن، چه پیش از این درگیری ها و چه پس از آن بوده 
اســت.وی با اشاره به دلیل این درگیری ها و بروز اختالف 
میان عربستان و امارات گفت: اختالف به وجود آمده میان 
دو متحد سعودی و اماراتی نتیجه تقابل منافع و اراده دو 
طرف برای بردن ســهم بیشتر از یمن است. عالوه براین 
استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
به دنبال اجرای طرح تجزیه خود در خاورمیانه اســت که 

یمن جزئی از این طرح است.
حزام االســد در ادامه به ادعای ائتالف سعودی برای آغاز 
جنگ یمن تحت عنوان بازگشت دولت قانونی به این کشور 

پرداخت و گفت: ســقوط عدن و درگیری های جاری در 
آن اثبات می کند که هیچ روزی این دولت قانونی واقعیت 
خارجی نداشــته است و عربستان و امارات از جنگ یمن 
اهداف خود را داشته اند که آن اشغالگری و استثمار منابع 

طبیعی و زیرزمینی یمن برای خود بوده است.
عضو شورای سیاســی انصاراهلل درخواســت عربستان از 
طرف هــای درگیــر در عدن برای آتش بس را نمایشــی 
طنزآمیز توصیف و تأکید کرد: عربســتان ســعودی این 
درگیری ها را تأمین مالی می کند و با جنگنده های خود از 
آن پشتیبانی هوایی به عمل می آورد. امارات نیز در طرف 
مقابــل قرار دارد و این نقش را ایفا می کند. این برای ملت 
یمــن اهمیتی ندارد، بلکه با تمام قــدرت و امکانات خود 
سرزمین های اشغالی را از ســیطره متجاوزان آزاد خواهد 
کرد.وی در پایان در ارتباط با موضوع عقب نشینی امارات از 
جنگ یمن در سایه تحوالت جدید توضیح داد: عقب نشینی 
امارات از جنگ یمن دروغی بیش نیست. نیروهای اماراتی و 
مزدوران آن همچنان در مناطق مختلف یمن حضور دارند. 
آن ها با اعالم عقب نشینی از یمن دنبال فرار از مسئولیت خود 
در قبال جنایاتی که در سال های گذشته مرتکب شده اند، 
بودنــد اما مردم یمن به خوبی متجاوزان را می شناســند.

رویترز: به دنبال حضور معترضان هنگ کنگی 
در فرودگاه بین المللی این شهر، همه پروازهای 
خروجی این فرودگاه به حالت تعلیق درآمده است.

اسپوتنیک: در ادامــه روند بازگشت آوارگان 
سوری، در 48 ســاعت گذشته بیش از 2هزار 
آواره از مرزهای لبنــان و اردن به میهن خود 

بازگشتند.
یورونیوز: در جریان حمله یک جوان با چاقو 
به گروهی از عابران پیاده در محله تجاری شهر 
سیدنی یک زن جوان کشته و یک زن دیگر به 

شدت زخمی شد.

کارنگی نوشت
 تحریم نورد استریم 2 

یک ایده وحشتناک است
خالدی: اندیشکده کارنگی در یادداشتی تحت 
عنوان »تحریم نورد اســتریم 2؛ این یک ایده 
وحشتناک است« نوشت: ایاالت متحده ممکن 
اســت خط لوله انتقال گاز از روسیه به آلمان 
را تحریم کند، اما این یک تصمیم وحشتناک 
و اشــتباهی فاحش اســت؛ چراکه بر اساس 

تصمیمی اشتباه  صورت می گیرد.
در ادامه آمده اســت: این اقــدام هیچ کارکرد 
مفیدی نخواهد داشت. به احتمال زیاد نخستین 
تأثیر آن تضعیف روابط آمریکا و آلمان بوده و 
این کشــور را به روسیه و حتی چین متمایل 
خواهد کــرد. خط لوله جدیــد آن قدرها هم 
ترسناک نیست. منتقدان می ترسند با ساخت 
این خط لوله اروپا بیش از حد به گاز روســیه 
وابسته شــود، اما این تفکر صحیحی نیست؛ 
چراکه اکنون سهم مســکو از صادرات گاز به 
اتحادیه رو به کاهش اســت. در سال 1980 ، 
روســیه 80 درصد گاز طبیعی اروپا را تأمین 
کرد؛ در سال 2018 ، این سهم 40 درصد بود. 
روسیه همچنان بزرگ ترین صادرکننده گاز به 
اروپاست اما در حال حاضر نروژ، قطر، الجزایر، 
نیجریه، پرو و حتی ایاالت متحده گاز طبیعی 
مایــع به اروپا انتقال می دهند. بنابراین به نظر 
می رســد تحریم های آمریکا برای محافظت از 
اروپا در برابر باجگیری روسیه بر اساس درکی 
منسوخ از بازارهای انرژی استوار است. روزهایی 
که روســیه یا اتحاد جماهیر شوروی کنترل 
گاز اروپا را در دســت داشت و می توانستند با 
چرخاندن شیر آن را قطع کنند، پایان یافته است. 
تجارت وابستگی های دو طرفه ایجاد می کند. 
طنز آمیز است که نورد استریم 2 هم به احتمال 
زیاد وابستگی روسیه به اروپا را افزایش خواهد 
داد. به نظر می رســد دولت ترامپ و متحدان 
کنگره آن به جای سنگ اندازی باید ایجاد این 
خط لوله را تشــویق کنند؛ زیرا این امر سبب 
افزایش قدرت اروپا در برابر روســیه می شود.

  شاخک های ترکیه حساس شد
پیروزی های سوریه در ادلب 
نگرانی های اردوغان در آنکارا
کامرسانت: پیروز ی های جدید سوریه در 
ادلب، ســبب نگرانی آنکارا شده و وزارت 
دفاع ترکیه در این رابطه هشدارهایی را به 
طرف روسی داده است. خلوصی آکار گفته 
که آنکارا آمادگی دارد تا اقدامات قاطعی در 
پاسخ به حمالت ارتش سوریه به مواضع 
ناظــران ترکیه مســتقر در منطقه انجام 
دهد و در این باره هشــدارهای الزم را به 
طرف روسی داده است. این درحالی است 
که ترکیه ضامــن برقرار ماندن آتش بس 
از ســوی تروریست های مستقر در استان 
ادلب اســت و تاکنون موفــق به این کار 

نشده است.

مودی و لبخندهای بی بی
من اســرائیل را خانه خود می دانــم. اگر بگوییم این جمله از زبان یکی از ســران 
کشورهای غربی بیان شده است، شاید طبیعی باشد، اما اگر بدانیم که این حرف ها 
توسط نارندرا مودی، نخست وزیر هند بیان شده است، شاید کمی عجیب باشد؛ چرا 
که درنگاه ملت ایران، هند همیشــه یکی از الگوهای مبارزه با استکبار و ظلم بوده 
اســت.اما واقعیت این اســت که مودی گرایش های شدید قومی داشته و نخستین 
نخست وزیر هند است که به ســرزمین های اشغالی سفر کرده و در آنجا سخنانی 
گفت که پیش از این از مقامات هندی شنیده نشده بود. او همچنین قرار است در ماه 
آینده شمسی هم پذیرای نتانیاهو در کشورش باشد و شاید به همین خاطر است که 

نتانیاهو از عکس او در کمپین انتخاباتی اش استفاده کرده است.
البته مودی همواره متهم به تبعیض علیه اقلیت های دینی بوده اســت، تا آنجا که 
خبرگزاری فرانسه دراین خصوص نوشــت: در طول دوره نخست وزیری »مودی« 
عملیات قتل مسلمانان که حدود 14 درصد از ساکنان این کشور را تشکیل می دهند، 
افزایش یافته اســت و این سبب نگرانی مسلمانان شده و حزب بهارایتا جاناتا یعنی 
همان حزبی که وی عضو آن است در انتخابات سال پیش تنها هفت نامزد مسلمان 
در لیســت خودش گنجانده بود. از دیگر اقدامات تنش آمیز این حزب می توان به 
افزایش تالش رهبرانش در نوامبر 2018 برای ساخت یک معبد هندویی بزرگ در 

مکان مسجد بابری که سال 1992 تخریب شده بود، اشاره کرد.
مودی که به گفتن سخنان جنجالی مشهور است در سال 2013 مسلمانانی که به علت 
اقدامات خشونت آمیز هندوها کشته می شدند را به »سگ هایی که خودرو زیرشان 
می گیرد« تشبیه کرده بود. همچنین گفتنی است مودی نخستین نخست وزیر هندی 
به شمار می رود که به سرزمین های اشغالی سفر کرده است.او همچنین سال گذشته 
میــالدی در دیدار با ملک عبداهلل پادشــاه اردن هم گفــت: در هند هیچ موردی از 
افراطی گری در میان مسلمانان مشاهده نشده است؛ چون عقاید آن ها به صوفیگری 
بسیار نزدیک اســت. وی گفت: این افراد نماینده اسالم قابل قبول در هند هستند. 
سخنان وی سبب انتقاد بسیاری از اندیشمندان مسلمانان شده است؛ چرا که آن ها 
می گویند اظهارات مودی جامعه مسلمان این کشور را تقسیم بندی کرده و تنها از آن 
دسته مسلمانان حمایت می کند که با قرائت حزب حاکم از اسالم هماهنگ هستند. 
در سفر پیشین نتانیاهو به هند هم آن ها آنچنان گرم با هم رفتار کردند که حتی از 
دید رسانه های آن ها نیز پنهان نماند و جالب تر آنکه نتانیاهو در سخنان خود در این 
کشور، رژیم غاصب صهیونیســتی و دولت هند را دموکراسی هایی خواند که باید با 
»اسالم رادیکال« مقابله کنند. نارندرا مودی نیز سیاست های نتانیاهو علیه مسلمانان 
را که به بهانه »مقابله با تروریسم« انجام می گیرد، تشویق کرد.در همان سفر بود که 
عکس گرفتن آمیتاباچان با نتانیاهو به یک جنجال رسانه ای بدل شد و هندی ها او را 
بسیار سرزنش کرده و سه خان دیگر بالیوود یعنی امیر، سلمان و شاهرخ خان را مورد 
سپاس قرار دادند که با قاتل کودکان مالقات نکردند.امروز متأسفانه کمتر از چند هفته 
مانده به سفر دوم نتانیاهو به هند، نارندرا مودی با لغو خودمختاری کشمیر تنش های 
جدی را در منطقه به وجود آورده که قطعاً بیش از همه نتانیاهو را خوشحال خواهد 
کرد و از همه بدتر آنکه نه سازمان ملل، نه کشورهای غربی و نه حتی مدعیان عرب 
منطقه هم هیچ کدام موضع جدی در برابر رفتار هند اتخاذ نکرده اند؛ بنابراین به نظر 
می رسد مسلمانان هند روزهای سختی را در پیش دارند که به هر شکل ممکن باید 
مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته و به دولت هند تذکرات جدی داده شود. 
حتی کشورهای اسالمی به دلیل شرایط خاصی که بر کشمیر حاکم شده، باید جلسه 
فوق العاده تشکیل داده و نگرانی جدی خود را به هند اعالم کنند. مودی نمی تواند 
تأمین کننده خواسته های نتانیاهو در کشمیر باشد و کشورهای اسالمی باید هرچه 
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بیشتر  انگلیسی ها خواهان 

برگزیت به هر قیمتی
کره جنوبی به جای خلیج 

فارس به خلیج عدن می رود
زندانیان بحرین به خاطر 

»حرف حق« زندانی شده اند
یورو نیوز: بر اســاس نظرســنجی که 
روزنامه دیلی تلگراف روز دوشــنبه نتایج 
آن را منتشــر کــرده، 54درصــد مردم 
انگلیس معتقدند که »بوریس جانسون« 
نخســت وزیر انگلیس باید لندن را به هر 
طریقــی از اتحادیه اروپا خارج کند حتی 
اگر ضروری باشــد پارلمان را تعلیق کند. 
نتایج این نظرســنجی نشان می دهد که 
حمایت هــا از حزب حاکــم محافظه کار 
افزایش یافته و به 31 درصد رســیده که 
6 درصد افزایش نشان می دهد. جانسون 
تاکنون اعــالم نکرده پارلمــان را تعلیق 

خواهد کرد اما آن را رد هم نکرده است.

فارس: کره جنوبی قصد دارد 300 نیروی 
نظامــی دیگر به خلیج عدن و ســواحل 
ســومالی اعزام کند. مأموریت این یگان 
مقابله با دزدان دریایی در سواحل سومالی 
به مدت 6 ماه است که از ماه سپتامبر آغاز 
خواهد شد. کره جنوبی از سال 2009 در 
قالب یک مأموریت دریایی در خلیج عدن 

نیرو مستقر کرده است. 
کره جنوبی یکی از 60کشــوری است که 
آمریکا برای تشکیل ائتالف در خلیج فارس 
از آن ها دعوت کرده است، اما تاکنون فقط 
استرالیا و انگلیس رسماً با حضور در خلیج 

فارس موافقت کرده اند .

مهر: رهبر شیعیان بحرین با انتشار نامه ای 
خطاب به زندانیان این کشــور خواستار 
حفظ حقوق آن ها از سوی حکومت شد. 
»آیت اهلل شــیخ عیسی قاســم«، در این 
نامه زندانیان بحرینی را با شــرافت ترین 
افراد توصیف کرده که به خاطر ســخن و 
موضع گیری بحق خود، زندانی شده اند. در 
بخشی از این نامه آمده است: شما زندانی 
شدید زیرا فریاد احقاق حقوق، بازگشت به 
عدالت ،احترام به دین و ارزش ها، احترام 
به انسانیت و زیر پا نگذاشتن حقوقش را 
سر دادید. چه بزرگ است این نیکی شما 

و چه حق بزرگی بر گردن همگان دارید.
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بازتاب

 واکنش کاربران فضای مجازی
  به درخواست غیر انسانی واشنگتن

 در مورد شیخ زکزاکی

کارآمریکا ازنقض حقوق بشر 
به دفن حقوق بشر رسیده

جهان: رهبر جنبش اســالمی نیجریه که به 
تازگی از بند ارتش این کشور رهایی یافته برای 
پیگیری روند درمان خود وارد دهلی نو پایتخت 
هند شده اســت. دادگاهی در نیجریه به دلیل 
وخامت اوضاع جسمانی به تازگی حکم داد که 
شــیخ ابراهیم زکزاکی می تواند برای پیگیری 
روند درمان خود از کشــور نیجریه خارج شود.  
براساس گزارش های خبری، وی بالفاصله برای 
ویزیت توسط پزشکان به یک بیمارستان منتقل 
شده است. برخی منابع خبری گزارش داده اند 
سفارت آمریکا در هند بیمارستان پذیرنده شیخ 

زکزاکی را تحت فشــار قرار داده و از مسئوالن 
آن خواســته از ارائه خدمات پزشکی به ایشان 
خودداری کنند. کاربــران فضای مجازی پس 
از انتقــال رهبر جنبش اســالمی نیجریه به 
هندوستان، در صفحات خود به سیاست های 
ضدحقوق بشری آمریکا اعتراض کرده و تأکید 
کردند کار آمریکایی ها از نقض حقوق بشــر به 

دفن حقوق بشر رسیده است.
شــیخ ابراهیم زکزاکی، در سه سال گذشته با 
وجود حکم دادگاه در بازداشت نیروهای امنیتی 
نیجریه بود و از نظر ســالمت جسمانی دچار 

آسیب های جدی شده است. گفته می شود یکی 
از چشمان شیخ زکزاکی تقریباً بینایی خود را 
از دست داده است. به تازگی187 پزشک ایرانی 
و غیرایرانی با اشــاره به شاخص های حیاتی و 
معاینات بالینی رهبر جنبش اسالمی نیجریه، 
درباره فراگیر شدن مسمومیت سربی در خون و 
بافت های بدن شیخ زکزاکی هشدار دادند و تأکید 
کردند وی باید هرچه زودتر به یک بیمارستان 
تخصصی منتقل شود. مردم نیجریه نیز بارها 
با برگــزاری تظاهرات در شــهرهای مختلف 
آزادی شــیخ زکزاکی را خواستار شده بودند.

عکس نوشت

کودکان  زره پوش!
به دنبال تیراندازی های مرگبار اخیــر در آمریکا و ترس والدین از تکرار 
این حمالت فروش کوله پشتی های ضد گلوله در آستانه فصل بازگشایی 
مدارس در ایاالت متحده رونق گرفته است. شبکه خبری »سی ان ان« در 
گزارشی در این باره نوشت، اینک اولیا به جای خرید لباس  »مرد عنکبوتی« 
یا اسباب بازی های این گونه، در پی خرید لباس های ضد گلوله برای حفظ 
جان فرزندان خود هستند. به همین دلیل  فروش »کوله پشتی های ضد 
گلوله« با افزایشــی ناگهانی 200 تا 300 درصدی مواجه شــده اســت. 
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((︎︦ از ︀︎︀ن ︨︀︻️ ﹋︀ری ، ︑﹞︀م و︀︨﹏ ︋︣﹇﹩ و﹠︡ را﹨﹩ ﹨︀ی ︋︣ق را ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︠︀﹝﹢ش ﹋﹠﹫﹛))

ا︵ـ﹑︻﹫ـ﹥
﹝︧﹫︣ ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل ﹡﹫︣وی ︋︣ق ١٣٢ ﹋﹫﹙﹢و﹜️ ︑﹉ ﹝︡اره ︨︣︠︦- ︑︖﹟ 

︀ز﹝︀ن  ﹥ ا︗︣ای ﹝﹀︀د ﹝﹢اد ١٨ و ١٩ ﹇︀﹡﹢ن︨  ــ︣︠︦- ︑︖﹟ و ︗﹙︉ ︑﹢︗﹥ آ﹡︀ن︋  ︳ ا﹡︐﹆︀ل ١٣٢﹋﹫﹙﹢و﹜️ ︑﹉ ﹝︡اره︨  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︵﹑ع ﹝︀﹜﹊﹫﹟ ارا︲﹩ و ا﹝﹑ک وا﹇︹ در ﹝︧﹫︣︠  شـركت برق منطقه اى خراسـان︋ 
 ،︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹩﹎آ ﹟︣وی ︋︣ق ﹝︊︀درت ︋﹥ درج ا﹫﹡ ︹ا﹡︐﹆︀ل و ︑﹢ز ﹩ط ﹨﹢ا﹢︴︠ ﹜︣ ︣ان در ﹝﹢رد︣م وز︐﹞ ️﹫﹨ ١٣٩۴/٢/۶ ︀ره ١٢٧٢٧/ت۵٠٧٣٢ ﹝﹢رخ﹝︫ ﹤﹞︀﹡ ︉﹢︭︑ ︣ان و ︋︣ ا︨︀س ﹝︀ده ١١︋︣ق ا
︋︀ ا﹫︲﹢︑ ﹟ ﹋﹥ ︫︊﹊﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝︴︀︋﹅ ﹡﹆︪﹥ از ١٣٢️︧︎ ﹋﹫﹙﹢و﹜️ ﹝﹢︗﹢د ︨︣︠︦ ︫︣وع و ︋︀ ︻︊﹢ر از ﹝︡وده ﹡﹢︨︀زی ﹇﹙︺﹥ ﹡﹢- ﹇﹢ش ︻︷﹫﹛ –﹇﹢ش ︨︣︋︤ی- ا︧︐﹍︀ه ﹎︀ز- ﹇︀︨﹛ آ︋︀د- ﹡﹢روزآ︋︀د-﹋﹑︑﹥ 
︀ج ︧ــ﹫﹟ ︋﹥ ︎︧ــ️ ١٣٢ ﹋﹫﹙﹢ و﹜️ در ︀ل ا︡اث ︨ــ﹠﹍︣︠︐﹛ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹝︴︀︋﹅ ︑︭﹢︉ ﹡︀﹝﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ︣﹛ ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل ﹡﹫︣وی ١٣٢﹋﹫﹙﹢و﹜️ ︋﹥ ︮﹢رت ز﹝﹫﹠﹩ ︋︣ا︋︣ ٩ ﹝︐︣ از ︑︭﹢︀﹇ ︣﹛ ︨﹫﹛ ﹋﹠︀ری در 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳︠ ︣﹫︧﹞ ﹟﹫﹁︣︵
﹝︀ده ۶: ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ︨ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ و ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹡︷﹫︣ ا︖︀د ︑︃︨﹫︧ــ︀ت ︮﹠︺︐﹩، ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩، 
﹝︀زن ︨﹢︠️، ا﹡︊︀رداری، ︑︃︨﹫︧︀ت، دا﹝︡اری ︀ ︋︀غ ︀ در︠︐﹊︀ری در ﹝︧﹫︣ ︣﹛ ز﹝﹫﹠﹩ 
︣ق ﹝﹞﹠﹢ع ا︨ــ️ و ﹁﹆︳ ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ از ﹇︊﹫﹏ زرا︻️  ︴ــ﹢ط ا﹡︐﹆︀ل و ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  و ﹨﹢اــ﹩︠ 
︡ون ا︨︐﹀︀ده از د﹋﹏ ﹀︀ری،  ︣ ︀ه و ﹇﹠﹢ات︋  ﹀ ،در︠︐︀ن ﹋﹛ ار︑﹀︀ع ️ ︫︀﹋ ︀  ︶﹀ ،﹩︴ ﹁︭﹙﹩ و︨ 
︣ای   ︋﹩︺﹡︀﹞ ﹤﹊﹠ا ︣ ︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری ﹝︪︣وط︋  ︀زی و ا︡اث︫  ︣داری از ﹝︺︀دن، راه︨  ︣ه︋  ا﹋︐︪︀ف،︋ 
︣ای  ︧︀رت︋  ︉ ا︖︀د︠  ︊ ︡ و︨  ︀﹝﹠﹡ ︀د︖︣ق ا ︣﹋︐︀ی︋  ︣ای وزارت ﹡﹫︣و و︫  ︣ق︋  ︴﹢ط︋   ︠﹤ د︨︐︨︣﹩︋ 

﹑﹝︀﹡︹ ا︨️.  ︋﹤﹞︀﹡ ︉ ﹢︭︑ ﹟︀ده ٨ ا﹞ ️ ︀︻ر ︀ ︣ق ﹡﹍︣دد،︋  ︴﹢ط︋  ︑︃︨﹫︧︀ت︠ 
︴﹢ط  ︀﹥ ﹨︀ی︠  ــ︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و  ︣﹀︀ه و ﹇﹠﹢ات و را﹨︧ــ︀زی در ا︵ــ︣اف︎  ︑︊︭ــ︣ه- ا︖︀د︫ 
 ︡︀︋ ︣ه ︋︣داری از ﹝︺︀دن︋ .ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د ︀﹨ ﹤︀︎ ﹩︎ در  ﹁︀︮﹙﹥ ای ﹋﹞︐︣ از ︨﹥ ﹝︐︣ از ︡︀︊﹡
︋︀ ر︻︀️ ︲﹢ا︋︳ ﹁﹠﹩ از ︗﹞﹙﹥ ︲﹢ا︋︳ ا︨︐﹆︀﹝️ ︠︴﹢ط و در ﹁︀︮﹙﹥ ای ︋﹫︪︐︣ از ︣﹛ ز﹝﹫﹠﹩ 

﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن  ︠︳ از ا︵︣اف ︀︎﹥ ﹨︀ی آن ا﹡︖︀م ︢︎︣د. 
﹝︀﹜﹊﹫ــ﹟ در ︮ــ﹢رت و︗ــ﹢د ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا︋︀م ︸ــ︣ف ﹝︡ت ﹊﹞ــ︀ه از ︑︀ر درج اــ﹟ آ﹎﹩ در 
 ︡︺ روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹇︡س  و ︠︣ا︨︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ – ا﹡︐︀ی ︋﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –︋ 
از ︎﹏ ﹝﹠︡س ︎︣︑﹢ی - ﹡︨︣ــ﹫︡ه ︋﹥ دو را﹨﹩ ︵︣﹇︊﹥ - ︫︀﹡︡︤ – ︨﹞️ را︨️ ︫︣﹋️ ︋︣ق               

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀ت︀﹊︫ ﹤︋ ﹩﹎︡﹫︨و ر ﹩﹇﹢﹆ ︣︐﹁ای ︠︣ا︨︀ن - د ﹤﹆︴﹠﹞
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵۶١۶٢٩ /م ا﹜︿ ٣٨١١

روابط عمومى شركت برق منطقه اى خراسان

/ع
۹۸
۰۶
۳۷
۷


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

