
 

چهارشنبههایامامرضاییjبا»امیناهلل«
آستانطرح ملی قرائت زیارت امین اهلل با عنوان »سالم بر امام« قدمی مهم در طرح»سالمبرامام«باهدفمعرفتافزاییوایمنکردنجامعهدربرابرتهاجمفرهنگیاجرامیشود

مسیر معرفت افزایی در جامعه و ایمن کردن جامعه در برابر تهاجم فرهنگی است. 
کشور ما دارای سابقه دینی است و هر چه مسائل دینی در آن رواج پیدا کند به 
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از تهران می گذرد
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یـــادداشــت  روز
محمدصادق کوشکی

دیدار اخیر رهبر معظم انقالب با سخنگوی جنبش انصار اهلل یمن در شرایط کنونی 
از چند جهت خاص بوده  و مورد توجه بسیاری از کانون ها در جهان واقع شده است. 
با وجود اینکه همه دنیا از حمایت جمهوری اسالمی ایران از مردم یمن و جنبش 
انصار اهلل و تالش مردم این کشور برای رسیدن به یک دولت مردمی و حق تعیین 

سرنوشت مطلع بودند، اما با توجه...

انصاراهللیمن
وتولدحزباللهیدیگر

درمیانطرحهاولوایحمسکن،یکتجربهموفقمیتواندراهگشایتولیددرشرایطفعلیباشد

مزایای ویژه »مسکن ویژه«
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 برگزاری نشست سه جانبه ایران، انصاراهلل و سفیران چهار کشور اروپایی 
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سیاســت:محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشــورمان در کنگره ملی »الماس های درخشان« 
به منظور تجلیل از آزادگان و همزمان با ســالروز 
ورود آزادگان به میهن اسالمی خطاب به آزادگان 
گفت: شــما برای اطاعت از ولــی امر همه چیز را 
در َطبق ایثار نهادید و به قربانگاه جبهه های دفاع 
مقدس رفتید و گوارایتان باشد آنچه شما به دست 
آوردید و آنچه ما را همیشه شرمنده خودتان و راه 

و رفتارتان کردید.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه هم ما و هم مردم ایران 
وامدار ایثارگران، شهدا و  آزادگان هستیم، اظهار داشت: 
آنچه کشور ما را حفظ کرده و موجب شده این کشور 
در برابر همه نامالیمات، سختی ها و فشارها به پیش 
برود، بایستد، سر خم نکند و در برابر زورگوها و قلدرها 
تسلیم نشود، همان فرهنگ ایثار و شهادت است که 

شما بهترین نمونه های آن هستید. 
رئیس دســتگاه دیپلماســی افزود: همه مردم ما از 
فرهنگ ایثار و شــهادت و چشــمه جوشانی که از 
اباعبداهلل الحســین)ع( به ارث بردند، بهره مندند و 
همه مردم ایران با این فرهنگ توانســتند کشور را 
در برابر فشــارها و تجاوز ها بیمه کنند؛ ولی مثال، 
شــاهد و نمونه آن شما هستید و باالتر از آن شهدا 

که شاهدان بر امت اند و رسول خدا شاهد بر همه ما. 
وی با بیان اینکه امروز در دنیای کنونی قدرت فقط 
توانمندی سیاسی، اقتصادی و نظامی نیست، اظهار 
داشت: امروز شــاخصه های قدرت متنوع و متکثر 
شــده اند و فرهنگ، باور و توانمندی ایستادگی یک 
عامل و شاخصه بزرگ قدرت است. رئیس دستگاه 
دیپلماسی با ذکر این نکته که ما به لطف خدا و به 
برکت مقاومت مردم توانستیم در حوزه های مختلف 
پیشرفت کنیم، یادآور شد: همین پیشرفت ها را نیز 
مدیون مردم و مقاومت آن ها هســتیم؛ چراکه این 
پیشرفت ها از بیرون به ما ارزانی نشده است. هر چه 
پیشــرفت کردیم، نه به خاطر کمک از خارج، بلکه 

با وجود مانع تراشی های خارجی به دست آوردیم.

سیاست: سرلشــکر محمد باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح در بازدید از سازمان صنایع هوایی 
وزارت دفاع در جمع مدیران و کارکنان این مجموعه 
اظهار کرد: با وجود تحریم ها و فشــارهای شــدید 
دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی به ویژه در 
حوزه صنایع دفاعی در کشور ما، این موضوع وضعیت 
کاماًل متفاوت و خاصی به خود گرفته اســت. وی با 
بیان اینکه تا پیش از انقالب کشوری بودیم که عمده 
محصوالت صنعتی را در بخش نظامی و غیرنظامی 
از خارج وارد می کردیم، گفت: با پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی و اعمال تحریم های دشمنان، از ادامه 
پشــتیبانی ها محروم و با گذشــت زمان و تحوالت 
فنــاوری در جهان محصوالت جدید را نیز در اختیار 
نداشتیم؛ در این شــرایط طبیعی است که حرکت 
همپــای تهدیدات و وقایعی کــه در جهان پیرامون 
ما رخ می دهد، بدون داشــتن این فناوری و صنایع، 
امکان پذیر نخواهد بود. رئیس ســتاد کل نیروهای 
مسلح با تأکید بر اینکه حرکت به سمت خودکفایی و 
ارتقای دانش و توان صنعت دفاعی در شرایط تحریم، 
ارزش و جایگاه اقدام ارزشمند نیروهای مسلح در این 
حوزه را نمایان می کند، گفت: امروز در ایران اسالمی 
صنایع دفاعی پیشــران و پیش برنده بخش زیادی از 

صنایع کشور هستند. از آخرین مصادیق آن مسئله 
قطعات حســاس خودرو بود که وزارت دفاع ورود و 
بخش زیادی از مشکل را حل کرد و آمادگی توسعه 

تولید را هم دارد.
وی اظهــار کــرد: در تولیــد هواگردهــا، در تولید 
موشــک ها، پهپادها و بســیاری از تجهیزات جانبی 
دیگر، مسئله موتور به عنوان بخش اصلی و پیشران 
اصلی مطرح است و بحمداهلل این صنعت در سال های 
اخیر مسیری رو به رشد و دارای تحول را طی کرده 
اســت. امروز در حــال ورود به ســاخت موتورهای 
هواپیماها و بالگردهای روز دنیا قرار داشته و به فضل 
الهی در آستانه دستیابی به خودکفایی کامل در این 

سامانه های ارزشمند هستیم.

جهان: رهبر جنبش انصاراهلل یمن روز گذشته در سخنانی 
عنوان داشت که اعضای ائتالف متجاوز دیگر نمی توانند 
بر اختالف های خود سرپوش بگذارند. عبدالملک الحوثی 
تصریح کرد: ائتالف متجاوز در تجاوز های خود علیه ما از 
روز نخســت به رفتارهای مجرمانه متکی بوده است. اما 
جنایت هایی که از سوی ائتالف متجاوز به هر نحوی انجام 
می شــود، بر پایداری و انسجام ملت ما و قدرت اراده آن 

تأثیر نمی گذارد.
رهبر جنبش انصاراهلل گفت: هدف قرار دادن پاالیشگاه 
الشیبه، بزرگ ترین عملیات پهپادی از زمان آغاز تجاوزها 
علیه کشور ما بوده است. با هدف قرار گرفتن پاالیشگاه 
الشــیبه که در مرزهای امارات قرار دارد، پیامی به این 
کشور فرستاده شده است. وی تأکید کرد: ادامه تجاوز های 
ائتالف، مردم یمن را به مرحله تسلیم شدن نمی رساند. 
ادامه تجاوزات، ما را به توســعه توانایی دفاع خود سوق 
می دهد. عربستان باید درک کند که مردمش از جنگ 
علیه یمن آسیب دیده اند اما عربستان به بی فکری خود 
در این جنگ ادامه می دهد. وی خطاب به عربستان تأکید 
کرد: شما در تمامی سطوح امنیتی، سیاسی، اقتصادی و 

حتی در زمینه حفظ آبرو شکست خواهید خورد.
رهبر انصاراهلل تصریح کرد: گروه های یمنی که به ائتالف 
متجاوز مرتبط شده اند، بر اســاس کینه های سیاسی، 

طمع ها و تسویه حساب ها، به وطن خود خیانت می کنند. 
برخی از گروه ها به این راضی شــده اند که ابزار دســت 

ائتالف متجاوز برای ضرر رساندن به ملت یمن باشند.
وی ادامــه داد: صدای ما صدای قــدرت، آزادی، عزت، 
وحدت، استقالل و همکاری است. ما باید تمامی الزامات 
پایداری در مقابل توطئه کنندگان، متجاوزان و طرف های 

کمین کرده را تحکیم بخشیم.
الحوثی افزود: دشــمن با تمام توان به دنبال قطع روابط 
یمن با محیط پیرامونش است. سفر هیئت ما به تهران در 
راستای روابط رسمی و دیپلماتیک میان دو کشور است. 
به همه کشــورهای عربی و اسالمی پیرامونمان توصیه 
می کنیم که روابط رسمی خود را با صنعا از سر بگیرند و 

روابط دیپلماتیک با ملت یمن داشته باشند.

رهبرجنبشانصاراهللیمندرسخنانیمطرحکردرئیسستادکلنیروهایمسلح:ظریف:

سعودی ها حتی در حفظ آبرو هم شکست خواهند خورددر آستانه ساخت موتور هواپیما و بالگردهای روز دنیا قرار داریمهمه ما وامدار ایثارگران، شهدا و  آزادگان هستیم

      صفحه 1

آگهی مناقصه 
سازمان عمران و توسعه حریم حرم 

حضرت رضا )ع(
شرح در صفحه 8
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» آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی«
ش��رکت آب و فاض��اب مش��هد در نظ��ر دارد فراخوان ارزیاب��ی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مش��روح ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دول��ت برگزار نماید، 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعام ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت س��ایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد . الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار در سامانه 1398/5/26 می باشد. اطاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی 

و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد. الزم به توضیح است هزینه یک نوبت درج  آگهی فراخوان در روزنامه از برنده آتی مناقصه اخذ خواهد گردید . 

مدت اجراشماره فراخوانموضوع
مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین
شرکت درفرآیند 
ارجاع کار به ریال

رتبه و رشته مورد نیاز
 محل تأمین

اعتبار
نوع تضمین شرکت در  فرآیند 

ارجاع کار

پروژه عملیات اصالح جاده 
دسترسی ، آبنما و تونل مخزن 

تعادلی سد دوستی
1222/268/333/2401/114/000/000 ماه2098005129000008

رتبه 5 رشته 
آب یا ابنیه از 

سازمان مدیریت و                  
برنامه ریزی

طرحهای 
عمرانی

1.واریز نقدی به حساب جاری 
شماره 2175201797007 بانك 

ملی شعبه مرکزی مشهد
2. ضمانتنامه بانکی
3.اوراق مشارکت

1- مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی کیفی ازتاریخ 1398/5/26 لغایت 1398/5/31 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
2- خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( :  مورخ 1398/6/14 .

3- اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن 37008124 .
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب مشهد

ع 9
80
65
42

مناقصه عمومی
قابل توجه تولید کنندگان تجهیزات آموزشی

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی
 در نظ��ر دارد از مح��ل اعتبارات دولتی براس��اس قانون برگ��زاری مناقصات 
نس��بت به خرید تجهیزات کاس��ی  اقدام نماید .لذا از کلی��ه تولید کنندگان 
محت��رم دعوت به عم��ل می آید جهت دریافت اس��ناد ارزیاب��ی و مناقصه تا 
مورخ 98.05.30 به س��امانه تدارکات الکترونیکی )س��تاد(  دولت به آدرس 

www.setadiran.ir   مراجعه نمایند. 
 تلفن تماس:051-37681713

تاریخ تحویل اس��ناد و مدارک ارزیاب��ی و پاکت تضمین به دبیرخانه اداره کل 
نوسازی مدارس خراسان رضوی )مشهد بلوار شهید دستغیب خیابان بیستون 

3 ( : تا ساعت  12 مورخ  98.06.10
تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و ارائه سایر اسناد در سامانه ستاد :  تا ساعت  12 

مورخ  98.06.10
محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات 

تاریخ  بازگشایی پیشنهادات : 98.06.12 ساعت 9 صبح.
کلی��ه مراحل مناقصه اعم از دریافت اس��ناد ، تحویل اس��ناد و بازگش��ایی در 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir  انجام 

می گردد.
 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی

ع 9
80
65
61

چهره نوجوان 
ایرانی در 

یک فیلم ملی

بهبهانهاکراناثریتازهاز
سینمایانقالب

فرهنگوهنر  فیلم ماجراجویانه »منطقه 
پرواز ممنوع« روایتگر داستان سه نوجوان 
است که در حین آماده  شدن برای مسابقه 
ساخت پهپاد، با پیدا شدن یک یوزپلنگ 
در حوالی محل زندگیشان، وارد مسائل و 
درگیری های مختلف و مهیجی می شوند. 
فیلم پر از هیجان و تعقیب و گریز است، 
لوکیشن های متعدد و لحظه های جذابی 
دارد که مخاطب نوجوان را درگیر می کند. 
این فیلم کــه در ژانر ماجراجویانه و برای 
مخاطب نوجوان ســاخته شده، نخستین 
فیلم سینمایی امیر داســارگر در جایگاه 
نویسنده و کارگردان است. تهیه کنندگی 
کار نیــز با حامد بامروت نــژاد و محصول 
دفتر جبهــه فرهنگی انقالب اســالمی 
اســت. هادی حجازی فــر، محمد فیلی، 
متین پاکزاد، متین کرمانی، علیرضا اکبری، 
علی ذکریایی، زین العابدین تقی پور و بهار 
نوحیان نیز از بازیگران این فیلم هستند. 
به بهانه اکران این فیلم در ســی و دومین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان که 28 مرداد تا 4 شهریور ٩8 در 
شهر اصفهان برگزار می شود، با کارگردان 
و تهیه کننده ایــن فیلم گفت و گو کردیم. 
حامد بامروت نژاد، تهیه کننده »منطقه پرواز 
ممنوع« درباره جزئیات ســاخت این فیلم 
می گوید: این فیلم در ادامه فیلم »هنگامه« 
با موضوع مدافعان حرم بود و می خواستیم 
کار بعدی مان هــم در همین حال و هوا 
باشــد، به دنبال سوژه بودیم که کم کم به 
ماجرایــی با ماهیت رابطه پدر و پســری 

 ............ صفحه 12رسیدیم، قصه پدر...



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 يكشنبه 27 مرد اد  1398 16 ذى الحجه 1440 18 آگوست 2019  سال سى و د وم  شماره 9041 

روزنامـه صبـح ايـران

خط و نشان معاون اول قوه قضائيه براى مفسدان  
ايرنا: معاون اول قوه قضائيه تأكيد كرد: دستگاه قضايى براى مبارزه با مفسدان در حوزه هاى مختلف مصمم است و حاشيه امنى براى آنان وجود ندارد. حجت االسالم غالمحسين محسنى اژه اى در جلسه معارفه رئيس 

كل جديد دادگسترى گيالن در رشت با بيان اين مطلب افزود: با كسانى كه امنيت و آرامش مردم را به هر عنوانى به هم بزنند ، برخورد قاطع مى شود.

 سياست  نشست سه جانبه ايران، انصاراهللا 
يمن و سفراى چهار كشور اروپايى در تهران 
برگزار شد و در پايان حاضران بر توقف هر چه 
سريع تر جنگ و دستيابى به راهكار سياسى 
تأكيد كرده و خواســتار تســريع در ارسال 
كمك هاى انسانى به مردم يمن شدند. ايران 
با اين ميزبانى موضوع صلح در يمن را بار ديگر 
دنبال كرد. ايران تاكنون پنج دور نشســت با 
چهار كشــور اروپايى (فرانسه، 
انگليس، ايتاليا و آلمان) درباره 
يمن داشته است. آخرين دور 
اين نشست دوشنبه 27 اسفند 
ماه 1397 در شــهر بروكسل 
بــا حضور  بلژيك  پايتخــت 
جابرى انصــارى»  «حســين 
دستيار سابق وزير خارجه ايران 
در امور ويژه سياسى و با حضور 
نمايندگان چهار كشور اروپايى 
و «هلگا اشميد» معاون مسئول 
سياست خارجى اتحاديه اروپا و 
دبيركل سرويس اقدام خارجى اين اتحاديه بود. 
روز گذشته در چارچوب رايزنى هاى جمهورى 
اسالمى ايران براى حل و فصل سياسى بحران 
يمن نشست مشترك سه جانبه  اى با حضور 
هيئتى از كشــورمان به رياســت على اصغر 

خاجى، دســتيار ارشــد وزير امور خارجه در 
امور ويژه سياسى، هيئتى از انصاراهللا يمن به 
رياست محمد عبدالسالم سخنگوى انصاراهللا 
يمن و ســفرا و رؤساى نمايندگى هاى چهار 
 E4 كشــور مربوط اتحاديه اروپا موســوم به
(انگلســتان، فرانسه، آلمان و ايتاليا) در محل 
وزارت امور خارجه كشــورمان برگزار شد. در 
اين نشست هيئت هاى حاضر در جلسه ديدگاه  
دولت هاى متبوع خود را در خصوص تحوالت 
يمن از جمله در موضوعات سياسى، ميدانى و 
وضعيت انسانى يمن به شكل مشروح بيان و 
از استمرار وضعيت بحرانى يمن كه به كشته 
و مجروح شــدن ده ها هــزار يمنى و ويرانى 

زيرساخت هاى اين كشور منتهى شده است 
عميقاً ابراز تأسف كردند. در پايان اين نشست، 
هيئت هاى شركت كننده، از ضرورت توقف هر 
چه سريع تر جنگ گفته و بر راهكار سياسى 
به عنوان راهكار نهايى بحران يمن تأكيد و با 
ابراز نگرانى از وضعيت انسانى در يمن خواستار 
تسريع در ارســال كمك هاى انسانى شدند. 
همچنين، هيئت هاى شركت كننده بر لزوم 
اجراى كامل توافقات استكهلم و انجام تعهدات 
كامل طرفين تأكيد كردند و آن را مقدمه اى 
بر حل و فصل نهايى سياســى بحران يمن 
خواندند. پيش از اين سفير انگليس در تهران 
در توييتى از برگزارى اين نشست خبر داد و از 

وزارت خارجه ايران براى ميزبانى اين نشست 
قدردانى كرده بود.

 ديدارهاى معنادار انصاراهللا در ايران
هيئت جنبــش انصاراهللا يمن به رياســت 
محمد عبدالســالم، ســخنگوى انصاراهللا و 
رئيس هيئت مذاكــره كننده دولت نجات 
ملى كه در تهران حضور دارد روز يكشنبه 
20 مرداد ماه نيز با محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه جمهورى اسالمى ايران ديدار و 
گفت وگو كرد. ظريــف در اين ديدار گفت: 
جمهورى اســالمى ايران همــواره از انجام 
گفت وگوهاى يمنى- يمنى و اجراى كامل 
توافقات استكهلم حمايت مى كند. محمد 
عبدالســالم همچنين يكشنبه با على اصغر 
خاجى دســتيار ارشــد وزير امور خارجه 
در امور ويژه سياســى ديدار و در خصوص 
آخريــن تحوالت يمن گفت وگــو و رايزنى 
كرد.خاجى هم با اشــاره به وضعيت فاجعه 
بار انسانى در يمن افزود: جمهورى اسالمى 
ايــران همچنان به تالش هــاى خود براى 
رفع محاصره آن كشور و ارسال كمك هاى 
انسانى به يمن ادامه مى دهد. عبدالسالم و 
هيئت همراه به حضور رهبر معظم انقالب 

اسالمى نيز رسيدند.

برگزارى نشست سه جانبه ايران، انصاراهللا و سفراى چهار كشور اروپايى مقيم ايران

راه صلح يمن از تهران مى گذرد

 صدا و ســيما وظيفه  دارد در ســالگرد كودتاى  28 مــرداد برنامه هاى  ويژه 
 پخش  كند مانند آثار جنگ  جهانى  و كودتا و سريال هاى  مبارزات  مردم  دلوار و 
بوشهر  و فارس  با انگليس . همچنين  برنامه  آقاى  معتضد روزانه   باشد تا جوانان 
 مانند بزرگ ترها بدانند عامل  اصلى  از دســت  رفتن  سرزمين ها و عقب  ماندگى 
 ايران  و ترويج  خرافات  در اين  كشور كيست  كه  هنوز هم  كشتى  نفتى  مى دزدد 

و ناو  به  خليج  هميشه  فارس  مى آورد. 09150002986
 اگر كسى در كشور ما قادر به كسب روزى حالل نباشد در كجاى دنيا مقدور 

است؟ 09150007215
 هنوز دانش آموزان دوره ابتدايى در مدارس براى نوشــيدن آب از شــير آب 
اســتفاده مى كنند واى از بهداشــت! اين پول هايى كه مى  گيرند به جيب چه 
كســانى مى رود؟ كجا هزينه مى شود؟ مدارســى كه اين چنين ديدى داشته 

باشند واى به حال آن فرهنگ! 09350002256
 عليه آمريكايى ها سند رو كردند، خوانديم و تأسف خورديم، تأسف از چه؟ از 
عدم اطاعت اوامر حضرت آقا كه همه اين اتفاقات را پيش بينى كردند، هشدار 
دادند، افسوس كه گوش شنوايى نبود، عمدى و سهوى آن باخداست، حاال هم 
كه با مطالعه (روزنامه)هاى اونورآب به اين كشف بزرگ رسيدند، جاى شكرش 
باقى است، البته فقط از جهت اينكه جلو ضرر را ازهر جا بگيرى منفعت است. 

09150004892
 استكبار نان خور مزاحم نمى خواهد، هزاران منافق را وقتى ثمر نداشتند در 
مرصاد به ايران فرستادند تا كشته شوند، مشابه آن امروز در سوريه. چرا بعضى 

عبرت نمى گيرند! 09390003589
 خط فقر تنها خطى اســت كه ديده و خوانده نمى شــود. خواندن خط فقر 
سواد نمى خواهد، وجدان مى خواهد. وجدان تنها محكمه اى است كه نه قاضى 

مى خواهد نه شاهد و نه سند. 09150007819
 گلســتان ســعدى را با دســتكارى در نثر و نظم دل انگيز سعدى به خيال 
خودشــان از كلمات عربى پيراســته اند و نظم و نثرى سست و مضحك را به 
عنوان گلســتان امروز منتشــر كرده اند. اين كتاب نمود كامل نادانى و تعصب 
و بى غيرتى نســبت بــه ميراث فرهنگى ايران و زبان و ادب فارســى اســت. 

09120003572
 نصراهللا گفته كه جنگ عليه ايران يعنى جنگ عليه محور مقاومت؛جنگ با 
ايران كل منطقه را شعله ور مى كند. كاش معنى اين حرف رو اون هايى بفهمن 

كه شعار ميدن نه غزه نه لبنان جانم فداى ايران. 09100008524
 داستان چيه؟  برخى به كلى منكر كمبود پزشك در كشور شده و يا ميگن 
كه تعداد زيادى از پزشــكان عمومى و متخصص بيكار هســتند، اما مسئوالن 
وزارت بهداشــت بارها به كمبود جدى پزشــك در كشور اعتراف كردند، يا در 
طرح تحول ســالمت كلى پول به پزشــكان مى دادند كه در برخى مناطق كه 

كمبود داره، مقيم بشن. 09110000786

مديركل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان: 
واگذارى بندر چابهار به روس ها كذب است

سياســت: بهروز آقايى، مديركل بنادر 
و دريانوردى سيســتان و بلوچستان در 
گفت وگو با عصرهامون، ضمن رد شايعه 
مطرح شــده از طرف جريــان معاند در 
فضاى مجــازى مبنى بر تصاحب چابهار 
از طرف روسيه و واگذارى امورات بندرى 
آن به اين كشور گفت: حضور روس ها در 
چابهار و بازديدشــان از امكانات و ظرفيت هاى موجود در اين بندر صرفاً جهت 
آشنايى بيشتر با فرصت هاى اقتصادى تنها بندر اقيانوسى كشور بوده است. وى 
افزود: روس ها در اين بازديد تنها براى ســرمايه گذارى و رغبت تجار روس براى 
حضور پررنگ تر در چابهار اعالم آمادگى كرده اند و طرح اين مســئله كه آن ها 
پيش از اين در بندر سرمايه گذارى كرده اند يا قسمتى از بندر را تصاحب يا فريز 

كرده باشند، صحت ندارد.

الحاق يگان هاى رزمى اطالعاتى
 به منطقه دوم دريايى نداجا

سياست: آييــن  الحاق يك فروند ناو اطالعاتى، زير دريايى كالس غدير، يك فروند 
يدك كش و يك فروند بالگرد AB212 با حضور جانشــين فرمانده نيروى دريايى 
ارتش و جمعى از مسئوالن استانى در منطقه دوم دريايى واليت مستقر در جاسك 
برگزار شــد. امير دريادار تورج حسنى مقدم جانشين فرمانده نيروى دريايى ارتش 
در اين مراسم گفت: با اضافه شدن سازمان رزم جديد به منطقه دوم نيروى دريايى 
ارتش در جاســك، قدرت اطالعاتى و عملياتى اين منطقه براى برهم زدن معادالت 

دشمن توسعه يافت.

احتمال پيوستن لهستان به ائتالف دريايى آمريكا
سياست: لهستان از احتمال مشاركت خود در ائتالف دريايى آمريكا در خليج 
فــارس خبر داده و اعالم كرده كه هرگونه اقــدام براى تثبيت اين منطقه قابل 
دفاع اســت. يك ســخنگوى وزارت خارجه لهســتان روز جمعه به خبرگزارى 
«رويترز» در ايــن زمينه گفت: «از ديدگاه ما هرگونــه اقدام براى تثبيت اين 

منطقه قابل دفاع است. 
بايد منتظر بمانيم تا نتيجه بررســى ها مشخص شــود و اينكه لهستان به چه 
شــكلى مى تواند به چنين ابتكار عملى بپيوندد.» اين در حالى اســت كه وزير 
خارجه لهســتان نيز روز گذشــته با خبرگزارى رسمى آلمان «دى پى اى» در 
اين زمينه گفت وگو كرد. در حالى كه آمريكا همه تالش خود را به كار بســته 
تــا به گمان خود ائتالفى دريايى را در خليج فــارس ايجاد كند، ولى جز چند 
متحد انگشت شــمار، كسى به اين طرح روى خوش نشــان نداده است. آلمان 
روزهاى اخيــر بارها اعالم كرده كه به ائتالف دريايــى آمريكا در خليج فارس 

نخواهد پيوست.

الميادين تحليل كرد
توازن وحشت محور مقاومت مقابل آمريكا

سياست: «قاسم عزالديــن»، تحليلگر وبگاه خبرى شبكه «الميادين» به مناسبت 
ســالگرد پيروزى حزب اهللا لبنان بر رژيم صهيونيستى در جنگ 33 روزه تابستان 
2006 يادداشتى را با اين عنوان منتشر كرد: «چگونه پيروزى در جنگ تموز، تيشه 

به ريشه اعتماد آمريكا بر جنگ هايى اسرائيلى زد؟».
به گزارش فارس اين رسانه با بيان اينكه حزب اهللا با پيروزى در جنگ 33 روزه موجب 
شد آمريكا ديگر نتواند روى جنگ هاى رژيم صهيونيستى براى تحميل هژمونى خود 
بر منطقه حساب كند، نوشته است: ايران هم از موضع برابر معادالت تنگه در ازاى 
تنگــه و نفت در برابر نفت  و امنيــت در برابر امنيت را اعمال مى كند و از موضعى 
برابر، ايران و محور مقاومت بر آمريكاى ترامپ معادله وحشــت برابر وحشت اعمال 
مى كند، همان گونه كه حزب اهللا پايان محاسبات آمريكا روى جنگ هاى اسرائيل را 

تحميل كرد.

امارات و عربستان ناتوان دربرابر نفوذ ايران
سياست: أســامه أبو ارشيد در العربى الجديد نوشت: شايد مهم ترين نكاتى كه به 
دنبال كودتا در شــهر عدن، واقع در جنوب يمن، مشخص شد، پشت پرده شكست 
محور سعودى - اماراتى در برابر ايران و ناتوانى اين محور در پايان دادن به معركه ها، 
در هر ميدانى باشــد. به گزارش انتخاب  در ادامه اين مطلب آمده است: اين كودتا 
ثابت كرد كه امارات مســتقيماً در آن دست داشته و عربســتان در برابر آن ناتوان 
ايستاده است. اين دو دولت، از عقل و هوش راهبردى برخوردار نيستند و همچنان 
با عقل راهزنان و شكست خوردگان سياسى رفتار مى كنند، نه بر اساس عقالنيت و 
محاسبات پيچيده دولت هاى بزرگ. به گفته اين رسانه «همان طور كه عده ديگرى از 
تحليلگران معتقدند اين مسئله به نفع عربستان نيست كه در مرزهاى جنوبى اش با 
يك يمن يكپارچه و قدرتمند مواجه باشد. با اين حال، ما امروز در برابر يك واقعيت 
جديد در منطقه هستيم؛ ايران، دشمن راهبردى عربستان و امارات، در حال توسعه 
نفوذ خود از طريق عراق و يمن است؛ در ادامه در صورتى كه ايران بر يمن و امور آن 

سيطره كامل يابد، امارات به شدت تضعيف مى شود».

صداى مردم   

خبر

شماره پيامك: 30004567

هيئت هاى 
شركت كننده، از 
ضرورت توقف هر چه 
سريع تر جنگ گفته و 
بر راهكار سياسى به 
عنوان راهكار نهايى 
بحران يمن تأكيد 
كردند

بــــــــرش

ادامه تالش آمريكا براى توقيف گريسادامه مذاكرات «آبه» در تهران
سياســت: «تاكئو مورى» معاون ارشد وزارت 
خارجه ژاپن كه به تهران سفر كرده است، عصر 
ديروز بــا محمدجوادظريف وزيــر امور خارجه 
كشــورمان ديدار كــرد. «مورى» با اشــاره به 
گفت وگوهاى سازنده اش با معاون سياسى وزارت 
امور خارجه افزود: كشورش براى روابط با تهران 
و تداوم رايزنى ها اهميت زيادى قائل است. وزير 
امور خارجه كشورمان نيز در اين ديدار با اشاره 
به روابط خوب و سازنده دو كشور و همچنين 
سفر تاريخى و مهم نخست وزير ژاپن به تهران 
و ديدار با رهبر معظم انقالب، از ادامه رايزنى ها 
با ژاپن در خصوص روابط دوجانبه و مســائل 
منطقه اى استقبال كرد. به گزارش مهر پيش از 
اين نيز «كنجى يامادا» معاون وزير امور خارجه 
ژاپن در سفر به تهران با عراقچى ديدار كرده بود. 
او روز چهارشنبه 9 مرداد در تهران با عراقچى 
معاون سياسى وزير امور خارجه كشورمان ديدار 
كرد. در اين مالقات معاون سياســى وزير امور 
خارجه ضمن مثبت ارزيابى كردن ســفر اخير 

شينزو آبه به كشــورمان، از حسن نيت دولت 
ژاپــن براى تقويت روابط دو كشــور و كاهش 
تنش در منطقه خاورميانه اســتقبال و مواضع 
كشــورمان را در قبال برجام تشريح و خواستار 
برداشــتن گام هاى عملى اعضاى برجام براى 
حفظ اين توافق شــد. معاون وزير امور خارجه 
ژاپن نيز در اين ديدار بر اهميت روابط حســنه 
دو كشــور تأكيد و اظهار داشــت: بــا وجود 
محدوديت هاى موجود، توكيو به دنبال افزايش 
دامنه همكارى هاى خود با ايران در حوزه هاى 
مختلف از جمله در حوزه هاى سالمت، محيط 

زيست و مقابله با بالياى طبيعى است.

سياســت: دادگاه منطقه كلمبياى آمريكا 
حكمى براى توقيف نفتكش ايرانى در منطقه 
جبــل الطارق به همراه نفــت خام آن صادر 
كرده اســت. به گزارش خبرگزارى رويترز، 
«جسى ليو» دادستان منطقه كلمبيا گفت بر 
اساس شكوائيه دولت آمريكا، نفتكش گريس 
يك، نفت خام آن و 995 هزار دالر مشــمول 
اين توقيف مى شوند. اين خبر در حالى منتشر 
مى شود كه  يك رسانه محلى در جبل الطارق 
گزارش داده نفتكش حامل نفت ايران، بعيد 
است تا پيش از يكشنبه منطقه را ترك كند. 
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از تريبون 
اينديا جبل الطارق روز پنجشنبه مجوز لغو 
توقيــف اين نفتكش را صادر كرد، اما آمريكا 
در دقيقه 90 تالش كــرد تا اين نفتكش را 
همچنان در توقيف نگه دارد. در حال حاضر 
ناخداى گريس يك از هدايت آن انصراف داده 
و نفتكش منتظر يك ناخداى جديد و تعدادى 
خدمه اســت تا بتواند حركت خود را از سر 

گيرد. روز گذشته نفتكش شروع به حركت 
كرد و دود روشــن شــدن موتور از دودكش 
آن ديده شــد. اما پس از مدتى متوقف شد 
و همچنان در سواحل جبل الطارق قرار دارد.

به گزارش نورث وست هرالد هر گونه تأخير 
در حركت نفتكش گريس يك ايرانى كه نام 
آن به آدريان دريا تغيير كرده است، مى تواند 
فرصت هاى جديدى را براى آمريكا در راستاى 
جلوگيرى از حركت آن فراهم كند. كاپيتان 
كشــتى كه از هدايت آن انصراف داده است، 
يــك تبعه هندى اســت و قرار اســت يك 

كاپيتان ايرانى جايگزين وى شود.

 سياست/ مهدى مظهر  پس از آنكه در فروردين 95، ايران 
متعهد شد برنامه اقدام 41 بندى FATF را بر پايه زمان بندى 
مشــخص شــده اجرا كند، موضوع چالش ايران با FATF در 
فضاى سياسى كشور مطرح شد. اين اقدام با اين تصور صورت 
گرفت كه برخى احساس مى كردند مهم ترين مانع بر سر ايجاد 
گشايش هاى مورد انتظار برجام، قرار گرفتن نام ايران در ليست 
سياه FATF است. از اين رو تالش ها براى رفع مشكالت بانكى، 
ايران را به سمت مذاكره با FATF سوق داد. با اين حال برخى 
نقدهــاى جدى به فرايند مذاكره با FATF در مقابل اين نهاد 
بين الدولى وارد است، از جمله ضعف تحليل تيم مذاكره كننده 
درباره علل مشكالت بانكى، ساده انگارى و خوشبينى نسبت به 
FATF، بى اطالعى از روندهاى ارزيابى FATF و تحليل هاى 
ساده انگارانه در اين باره، استفاده نكردن از ظرفيت ديپلماسى 
و اعمال فشار از طريق كشورهاى همسو، لحاظ نكردن شرايط 
تحريم در مذاكرات، تجديد نظر در برنامه اقدام، راهبرد ايران در 

قبال FATF پس از خروج آمريكا از برجام.
در تشــريح برخــى از ايــن انتقادها بايد گفت كــه يكى از 
جدى ترين نقدها به تيم مذاكره كننده با FATF را بايد ضعف 
تحليل آنان از علل مشكالت بانكى دانست. با آنكه علت اصلى 
همكارى نكردن بانك هاى بزرگ خارجى، باقى ماندن ساختار 
تحريم هاى ثانويه آمريكا بود كه ريســك همكارى با ايران را 
همچنان حفظ كرده بود، برخى ها   ريشه مشكالت بانكى ايران 
پس از برجام را ليست اقدامات مقابله اى FATF مى دانستند. 
با خروج آمريكا از برجام و بازگشت رسمى تحريم ها، هنوز هم 

اين تصور بر فضاى فكرى طرفداران FATF حاكم اســت و 
اين جريان همچنان عقيده دارد با افزايش سطح همكارى ها 
با FATF و خروج نام ايران از فهرســت اقدامات مقابله اى، 

مى توان بر اين مشكالت فائق آمد. 

 ساده انگارى و خوشبينى نسبت به نهادهاى جهانى
FATF يك نهاد صرفاً فنى نيســت، بلكه تصميم گيرى در 
اين نهاد، كامًال بر اساس جهتگيرى هاى سياسى اعضاى آن 
صورت مى گيرد. شواهد فراوانى بر اين موضوع داللت دارد. 
مثًال در شــرايطى كه بزرگ ترين پولشــويى ها در آمريكا و 
اروپا انجام مى گيرد و  عربستان حامى اصلى تروريست هاى 
داعش در منطقه اســت، تنها دو كشور ايران و كره شمالى 
ـ كه با سياســت هاى آمريكا مخالفند ـ در ليست اقدامات 
مقابله اى FATF (كشــورهايى كه بايــد عليه آن ها اقدام 
مقابله اى انجام گيرد) قــرار دارند! در بيانيه مركز اطالعات 
مالى و دبيرخانه شــوراى عالى مبارزه با پولشــويى كشور 
(منتشر شده در 4 تير 96) به اين موضوع اين گونه تصريح 
 FATF شــده است: «با وجود درخواســت اكثريت اعضاى
بــراى خروج نام ايران از ليســت ســياه FATF، مخالفت 
آمريكا و چند كشــور معدود (آرژانتين و شــوراى همكارى 
خليج فارس) آن هم بدون اســتدالل فنى و صرفاً بر مبناى 
انگيزه هاى سياسى موجب گرديد نام ايران همچنان در اين 

فهرست باقى بماند.»
FATF نه يك نهاد فنى مســتقل از اراده سياســى كشورها، 

بلكه ابزارى است جهت اعمال فشار به كشورهايى كه در مقابل 
سياست هاى آمريكا و اروپا قرار دارند. استفاده ابزارى آمريكا از 
FATF تا جايى است كه خوان زاراته، معاون پيشين مديريت 
مبارزه با تروريسم و جرايم مالى در وزارت خزانه دارى آمريكا به 
صراحت مى گويد: «براى قرار دادن ايران در تنگنا و ســخت  تر 
كردن شــرايط براى اين كشــور، به حضور كاملFATF  نياز 

است.»
در شــرايطى كه روابط ايران با FATF جنبه سياسى دارد، 
طبيعى اســت كه راه حل آن نيز، يك راه حل سياسى باشد. 
بــا اين حال ايران همواره به FATF به عنوان يك نهاد فنى 
نگاه كرده اســت. از اين رو به جاى استفاده از اهرم هاى فشار 
سياسى و ديپلماسى جهت تغيير در تصميم FATF و خارج 
شــدن از ليســت اقدامات مقابله اى، صرفاً به دنبال اجراى 
برنامه اقدام بوده است. تداوم اين رويكرد سبب شده است با 
وجود اجراى 37 بند از 41 بند برنامه اقدام، نه تنها اقدامات 
مقابله اى (كانتر مــژر) عليه ايران كاهش پيــدا نكند، بلكه 
در نشســت هاى اخير FATF، بندهاى جديدى از اقدامات 

مقابله اى عليه ايران اعمال شود.

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

بازتاب مطبوعات

انصاراهللا يمن
و تولد حزب اللهى ديگر

ديدار اخير رهبر معظم انقالب با ســخنگوى 
جنبش انصــار اهللا يمن در شــرايط كنونى از 
چند جهت خاص بوده  و مورد توجه بسيارى از 
كانون ها در جهان واقع شده است. با وجود اينكه 
همه دنيا از حمايت جمهورى اسالمى ايران از 
مردم يمن و جنبش انصــار اهللا و تالش مردم 
اين كشور براى رسيدن به يك دولت مردمى و 
حق تعيين سرنوشت مطلع بودند، اما با توجه به 
محاصره يمن و مشكالتى كه وجود داشت، شايد 
اينكه اين حمايت نمود رسمى پيدا كند، زمان 

مساعد و مناسبى بود.
در واقع رسمى شدن اين روابط و اين پشتيبانى 
در زمانى اتفاق افتاد كه ملت يمن در آســتانه 
پيروزى قــرار دارد، يعنى عمالً رونمايى از اين 
حمايت به شكل رسمى در لحظه اى اتفاق افتاد 
كه قيام و انقالب مردم يمن در آستانه رسيدن 
به نتيجه اســت و شايد در مناسب ترين زمان 

خودش اين ديدار اتفاق افتاد.
هر چند همه جهان از اين حمايتى كه بر اساس 
باورهــاى اعتقادى نظام جمهورى اســالمى و 
الگوى نگرش نظام انقالب و براســاس وظايفى 
كه قانون اساســى در خصوص مســتضعفان 
و جنبش هــاى آزادى بخش بــر عهده نظام 

جمهورى اسالمى گذاشته، با خبر بودند.
بايد تأكيد داشــت كه اين حمايت هم جنبه 
شــرعى و انقالبى هم جنبه انســانى و قانونى 
داشته اســت؛ هر چند به دليل محاصره يمن 
و مشــكالت موجود ايــن حمايت خيلى ابعاد 
وسيعى از لحاظ تداركاتى ، امكانات و مالى پيدا 
نكرد، اما عمق اين حمايت همان چيزى بود كه 
مردم يمن نياز داشــتند؛ چنانچه آن ها به يك 
پشتيبانى نياز داشتند كه بى هيچ شائبه، بدون 
هيچ طمعى و صرفاً به واسطه باورهاى اعتقادى 
و دينى و از طريق سياسى و رسانه اى و در بعد 
خيلى محدود از نظر مالى، پشتيبانى و نظامى از 

قيامشان حمايت كند.
بــا اين حال  اين ديــدار در فضايى كه يمن با 
محدوديت هاى محاصره مواجه بود و در مقطعى 
كه دشمنان مردم يمن و بيگانگانى كه يمن را 
در قسمت جنوب اشــغال كرده بودند، صورت 
گرفت. در شرايطى كه سعودى ها و اماراتى ها به 
جان هم افتادند ؛ امارات قصد خروج از يمن را 
دارد و عربســتان هم چاره اى جز خروج از اين 

كشور ندارد.
در چنين موقعيتى اين پشــتيبانى وروابط به 
شكل رسمى رونمايى مى شود و موضع قاطع و 
محكم رهبر معظم انقالب در مورد پشتيبانى از 
قيام مردم يمن و از آن سو هم زاويه ديدى كه 
جنبش انصاراهللا به انقالب اسالمى و رهبرى آن 
دارد، نشان داد كه شايد يك حزب اهللا ديگرى 
در منطقه متولد شــده است؛ همان مسئله اى 
كه بسيارى از دشــمنان نظام، انقالب و مردم 
منطقه از آن احساس خطر مى كنند، خطرى 
كه صهيونيست  ها و آمريكايى ها به شدت از آن 
واهمه داشتند، اما  اين تولد رسماً در اين ديدار 
اعالم شد و از اين نظر شايد بتوان گفت هديه اى 
كه در آستانه پيروزى به جنبش انصاراهللا داده 
شد، همين ديدار و گفت وگوهايى كه در آن رد 

و بدل شد، بود.
يكــى از نكات قابل تأمل در اين ديدار اشــاره 
رهبرى به خطر تجزيه يمن اســت كه در اين 
خصوص بايد گفت همه ديدارهايى كه رهبرى 
نظام با جنبش هاى مقاومت اســالمى منطقه 
دارنــد چه لبنان، چه فلســطين و چه عراق و 
اكنون هم يمن به جنبش هاى مقاومت روحيه 
مى دهند و خطرات احتمالى را گوشزد مى كنند.
رهبر معظم انقــالب در جايگاه رهبرى يك 
انقــالب جهانى هم وظيفــه دلگرمى دادن 
را انجــام مى دهنــد، هم وظيفه ســپاس و 
تشــكر و هم وظيفه هشــدار را و ما مانند 
ايــن هشــدارهايى كــه در ديداررهبرى با 
محمد عبدالســالم به جنبش انصاراهللا يمن 
داده شــد را در مواقع و عرصه هاى ديگر به 
فعاالن عراقى و جنبش هاى مقاومت اسالمى 

فلسطين و حتى لبنان داشتيم.
در واقــع توقعى كه از يك رهبــر مى رود نيز 
همين اســت كه عالوه بر روحيه دادن و پشت 
گرمــى دادن، در مورد خطرات احتمالى آينده 
هم هشــدار داده و راهكار هم ارائه كنند؛ مانند 
آنچه رهبرى به گفت وگوهاى يمنى يمنى در 
مقابل هشــدار تجزيه يمن به جنبش انصاراهللا 

اشاره كردند.

رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس 
مطرح كرد

حسن رفتار عربستان با زائران 
در جهت تعامل بيشتر با ايران

سياست: حجت االسالم  والمسلمين مجتبى 
ذوالنور، رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس 
درباره رابطه ايران و عربســتان گفت: حســن 
رفتار با زائران يكى از پيام هاى عربســتان در 
جهت تعامل بيشــتر با ايران اســت، تا امروز 
ميهمان نوازانه برخــورد كرده اند و اگر همين 
مسير را ادامه دهند، آب شدن يخ هاى ارتباط 
با عربستان اتفاق مى افتد و ما سرعت ارتباط را 
با توجه به عالئم و نشــانه هايى كه وجود دارد، 

مشاهده مى كنيم.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 محمدصادق كوشكى
استاد دانشگاه و تحليلگر سياسى

سياست داخلى

ارزيابى تعامل ايران با FATF در سه سال گذشته

از خوشبينى تا تحليل اشتباه

سياست خارجىسياست خارجى
سوپرنفتكش ايرانى با وجود آزادى همچنان در محدوده جبل الطارق استديدار معاون ارشد وزارت خارجه ژاپن با وزير امور خارجه ايران

 احزاب و تشكل ها
مرعشى: 

عارف نيم نگاهى به انتخابات 
رياست جمهورى دارد

ايرنا: مرعشــى دربــاره انتقادهاى 
دبيركل حزب كارگزاران به عملكرد 
عــارف، گفــت: كاركــرد دو دوره 
گذشته شوراى عالى سياست گذارى 
اصالح طلبــان را مناســب ارزيابى 
مى كنم. عارف اصالتاً شــخصيتى 

فرهنگى و دانشگاهى است، جوهره وجودى عارف نشان مى دهد 
وى شخصيتى سياسى نيست. بايد بپذيريم ما كس ديگرى را 
نداريم. اين طور نيست كه موسوى خوئينى ها، عبداهللا نورى يا 
بهزاد نبوى را نخواستيم به مجلس بفرستيم. سقف پرش ما در 
انتخابات مجلس دهم محمدرضا عارف بود. او اگر محافظه كار 
نبود كه نمى توانســت وارد مجلس شود. او نيم نگاهى به تأييد 

صالحيتش در انتخابات رياست جمهورى دارد.

دفاعى-امنيتى
هشدار جانشين فرمانده  كل سپاه
دشمن از امتحانات قبلى 

درس بگيرد
تســنيم: ســردار على فدوى، 
جانشــين فرمانــده كل ســپاه 
پاسداران با بيان اينكه اقتدار سپاه 
در منطقــه تنگه هرمــز افزايش 
داشته است، گفت: وضعيت سپاه 
در پاسدارى از تنگه هرمز با توجه 

به اتفاقات اخير قوى تر و بااقتدارتر از گذشته شده و دنيا نيز 
به اين موضوع اذعان دارد. توصيه ما به دشمنان اين است كه 
حتى فكر و انديشــه توطئه و حمله عليه جمهورى اسالمى 
ايران را به مخيله خود راه ندهند كه دچار پشيمانى سختى 
مى شوند. دشــمن 40 سال اســت كه درحال تست  كردن 
جمهورى اســالمى ايران بوده و بايــد از اين امتحانات خود 

درس بگيرد.

مجلس
رئيس مجلس:

آمريكا از فرط توهم دچار 
تناقض گويى هاى ابلهانه شده  است

ايســنا: رئيس مجلس شوراى 
اســالمى خطاب به آمريكا گفت: 
اگر فكر مى كنيد كه اقدامات شما 
بدانيد همه  اســت،  قدرت نمايى 
ملت ايران در برابر شما ايستاده اند، 
همه را تحريــم كنيد تا بفهميد 

حادثه اى رخ نمى دهد. على الريجانى در ابتداى جلسه علنى 
ديروز مجلس گفت: ملت آمريكا متأسفانه گرفتار رهبرانى 
شــده اســت كه با توهمات و خياالت صحنه بين المللى را 
براى ارضاى خود ترسيم مى كنند. آن ها از فرط توهم دچار 
تناقض گويى هاى ابلهانه شده اند. از يك طرف مى گويند كه ما 
آماده مذاكره هستيم و واسطه مى فرستند از طرف ديگر وزير 

خارجه ما را تحريم مى كنند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

اختتامیه مسابقات حفظ و ترجمه خطبه غدیر در عید غدیر  آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از برگزاری اختتامیه مسابقه حفظ، ترجمه و مفاهیم خطبه روز عید سعید غدیر در حرم 
رضوی خبر داد. حجت االسالم شجاع گفت: اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی به منظور بهره مندی و آشنایی زائران و مجاوران با کالم گهربار امیرالمؤمنین علی)ع( مسابقه حفظ، ترجمه و مفاهیم خطبه غدیریه را 

برگزار کرد که اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور بیش از 100 شرکت کننده در روز عید غدیر خم در دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

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

تجلی حدیث سلسله الذهب در زیارت امین اهلل
زیارت، آیینی صرفاً دینی نیســت و ابعاد مختلف تربیتی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی دارد. زیارت از خصایص مکتب اهل بیت عصمت و طهارت)ع( اســت و 
هر چه به این مقوله توجه می کنیم، بیشــتر به اسرار و زیبایی های این نهاد پی 
می بریم. واقعیت آنکه ما هنوز گوهرها و ظرفیت های بی نظیر و کم نظیر زیارت را 
به درستی نشناخته ایم. زیارت ابعاد مختلف عرفانی، تربیتی، اخالقی، اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی را شامل می شــود و یک مفهوم چندضلعی است که دارای 

حکمت ها و رمز و راز است.
زیارت ارتباط بی واسطه با ولی خداست که می توان از این ظرفیت در محورهای 

خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی بهره مند شد. 
اصل مســئله زیارت، زیارت از نزدیک اســت و این نکته اهمیت دارد که زائر از 
وطن خود حرکت کند و پس از طی کردن مسیرهای دور و گذشتن از شهرهای 
مختلف به محضر امام شــرفیاب شود. این تشرف آثار و برکات خاص خودش را 

دارد اما زیارت از راه دور هم امتداد همان زیارت از نزدیک است. 
تشرف و حضور به محضر امام)ع( و دیدار با امام)ع( موضوعیت دارد و این فیض ها 
در زیارت مضجع هم تعبیه شــده اســت. یعنی اگر شما دسترسی به خود امام 
ندارید، به مضجعش دارید. آنجا نقطه ای از زمین اســت که برگزیده شده است، 
محل اتصال ملک و ملکوت و مهبط فرشتگان الهی و محل نزول ارواح انبیا و اولیا 
و فرودگاه لطف، کرامت، مغفرت و فیض پروردگار متعال اســت. شرفیاب شدن 
بــه آنجا و قرار گرفتن در آن مغناطیس اعظم و در آن جاذبه ملکوتی آثار خاص 

خودش را دارد.
زیارت از بعید این نکته را به ما یادآوری می کند که هیچ گاه راه ها بسته نیست و 

از فرسنگ ها راه دور نیز می  توان زیارت کرد.
این بر اساس آن اعتقادی است که ما به حجت بالغه الهی و حجت الهی داریم که 
امام مظهر اسماءالحسنی است، مظهر علم الهی، قدرت الهی و حکمت الهی است 
و بنابراین وجود امام به یک مکان خاص و به یک زمان خاص محدود نمی شود 
و در همه زمان ها و در همه مکان ها امکان ارتباط گرفتن با امام وجود دارد و هر 

کسی با قلبش می تواند این ارتباط را برقرار کند.
زیارت مبدأ برقراری ارتباط با امام است و آغاز همه زیارت ها سالم است.

عالوه بر این، ما به برکت مقوله زیارت است که از ذخیره گسترده معارفی زیارت  ها، 
بهره مند شــده ایم. این مجموعــه زیارات که در امتداد وحی قــرار دارد، ذخیره 
گرانبهایی است که در اختیار ما قرار گرفته است. در این میان زیارت امین  اهلل در 
منظومه پرفروغ زیارت نامه های مأثوره ستاره قدر اول است. متن زیارت امین اهلل را 
ببینید. در متن و محتوای این زیارت که هم سالم و هم شهادت ذکر شده، دعا و 

راز و نیاز نیز بیان شده است.
در پــاداش قرائت هم آمده که اگر زائری در حرم حضور یابد و زیارت امین اهلل را 

قرائت کند به اعلی علیین می رود.
این زیارت عنوان جذاب و الهام بخشی دارد که دنیایی از زیبایی و معرفت است؛ 
متن زیارت امین اهلل از نظر ساختار محتوایی فوق العاده است و به باور من، حدیث 
سلسله الذهب در این متن متجلی است. باب توحید، والیت است و زیارت امین اهلل 

به ما یاد می دهد که ما از باب الوالیه باید وارد محیط توحید بشویم. 
زیارت امین اهلل سند ویژه شیعه برای این نگرش توحیدی است. یعنی اگر ما در 
منظومه فکری شــیعه، به محضر امام)ع( می رویم، پس از سالم با خدای متعال 
صحبت می کنیم. از این رو این ســند قابل ترویج در همه محیط  هایی است که 
برادران اهل ســنت ما و دیگران حساسیت هایی روی موضوع زیارت دارند؛ چرا 
که متن زیارت، به متن دعا تبدیل می شود. زائر در این زیارت، از باب الوالیه وارد 
مقام توحید می شود و پس از آن هم در دو فصلی مقام می کند که هر دو فصلش 
شگفت انگیز است. فصل اولش سیر مقامات انسان کامل است. زائر در این زیارت، 
دارد خود امام)ع( را و صفاتش را از خدای متعال می خواهد؛ متجسد و ممثل در 
برابرش. از همان کلمه اول زیارت تا مشغوله عن الدنیا بحمدک و ثنائک. این 13 
فقره در حقیقت شرح مقامات اولیا است و عناوینی است از ویژگی های ولی کامل 

که زائر این ها را عیناً در حضور امام از خدای متعال می خواهد.
حقیقت آنکه زیارت امین اهلل به حدیث سلسله  الذهب گره خورده است.

 دیدار تولیت آستان قدس رضوی 
با مراجع عظام تقلید و علما در مشهد 

آستان: تولیت آستان قدس رضوی در دیدارهایی جداگانه با جمعی از مراجع 
عظام تقلید و علمای برجسته کشور در حرم مطهر رضوی دیدار و گفت وگو کرد

حجت االســالم والمســلمین احمد مروی با مراجع عظام تقلید حضرات آیات 
جوادی آملی، مکارم شیرازی، سبحانی و شبیری زنجانی در حرم مطهر حضرت 

ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا)ع( دیدار و گفت وگو کرد.
دیــدار با آیت اهلل علیرضــا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه سراســر کشــور و 
حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان 
خوزستان و امام جمعه اهواز از دیگر دیدارهای تولیت آستان قدس رضوی بود.

حجت االسالم والمسلمین مروی در این ایام همچنین با جمعی از علما و فضالی 
برجسته کشور در تاالر والیت حرم مطهر رضوی دیدار و گفت وگو کرد.

در حکمی از سوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائران منصوب شد

آستان: در حکمی از ســوی قائم مقام تولیــت آستان قدس رضوی، مصطفی 
فیضی با حفظ ســمت به عنوان سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائران 
آستان قدس رضوی منصوب شد. وی پیش از این در سمت مدیریت کل نظارت، 

بازرسی و رسیدگی به شکایات آستان قدس رضوی، ایفای وظیفه می کرد. 
در حکم مصطفی خاکسار قهرودی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خطاب 

به مصطفی فیضی آمده است:
»حرم مطهر رضوی و آستان مقدس حضرت علی بن موسی الرضا)ع( به لطف 
انفاس قدسیه آن حضرت، مهبط نزول مالئک الهی و ملجأ و پناهگاه ارادتمندان 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بوده و هست و به برکت نظام جمهوری اسالمی 
ایران، امر زیارت در ابعاد کمی و کیفی و ملی و بین المللی در حال تعالی است.

این مهم مســئولیت ما خادمان این آســتان ملکوتی در تکریم و ارائه خدمات 
شایســته به زائران این مضجع شریف را مضاعف می کند. حال که جناب آقای 
مهندس ســیدخلیل منبتی بنا به درخواست خودشــان سنگری دیگر را برای 
خدمت برگزیده اند، ضمن تشــکر و قدردانی از خدمــات و تالش های صادقانه 
ایشان، حسب تأکید تولیت آستان قدس رضوی، جنابعالی که برخوردار از سوابق 
شایســته ایمانی و مدیریتی و آشنا به شئون دستگاه مقدس رضوی هستید، با 
حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس 

رضوی منصوب می شوید.
شایسته است حســب تأکیدات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بر سیاست 
زائرمحوری، فراهم آوردن شرایط زیارت توأم با آرامش، معرفت افزا و تأثیرگذار در 
زندگی زائر در اولویت مدیریت حرم مطهر قرار گیرد و همه تالش ها و برنامه ها 
معطوف به تحقق این امر باشد، تا حرم مطهر مظهر خدمت شایسته و خادمان و 

خدمتگزاران عزیز، تجلی اخالق و سیره رضوی باشند.
انســجام کلیه اقدامات در حرم مطهر، برنامه ریزی دقیق و تالش بی وقفه برای 
ارائه خدمات در شــأن زائران گرامی، تأمین نظم، انضباط و بهداشــت مطلوب 
با بهره گیری از ظرفیت خادمان و کارشناســان و آموزش و نظارت مســتمر بر 

عملکردها مورد تأکید است.
در ظل توجهات خاصه حضرت علی بن موسی الرضا)ع( دوام توفیقات جنابعالی 

را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم«.

 قدس/ محمد حسین مروج کاشانی 
نماز مغرب و عشا تمام شده است. پیرمرد، 
راهی  تا  آرام جمع می کند  را  سجاده اش 
مشغول  کدام  هر  نمازگزارها  بشود.  خانه 
کاری هستند. یکی ذکر می گوید و دیگری 
قرآن می خواند. امام جماعت برعکس دیگر 
شب ها همچنان روی سجاده اش نشسته 
همچنان  هم  مسجد  جوان های  است. 
یکی شان  بعد  لحظه  چند  نشسته اند. 
میکروفن را از روی زمین برمی دارد. پیرمرد، 
سجاده را زمین می گذارد و می نشیند. یکی 
الُم َعلَیک یا  از جوان ها می خواند که: اَلَسّ

َتُه َعلی ِعباِدهِ... اَمیَن اهللِ فی اَْرِضِه، َوُحَجّ
پیدا  ناگهان، حــال دیگــری  مســجد 
می کند. پیرمرد خودش را می بیند که در 
صحن انقالب نشســته و دارد زیارت نامه 
می خواند. رو به ایوان طال می خواند که: 
یادش  اَمیَرالُْمْؤِمنیَن.  یا  َعلَیک  ــالُم  اَلَسّ
می آید که چندین ســال است نتوانسته 
به زیــارت برود. گرمی اشــک ها مجال 
نمی دهد. بریده بریده تکرار می کند که: 
اَْشــَهُد اَنَّک جاَهْدَت فِی اهللِ َحَقّ ِجهاِدِه، 

َوَعِملَْت بِکتابِِه، َواتََّبْعَت ُسَنَن نَِبیِه....

 اجرای طرح »سالم بر امام« 
در 5 هزار مسجد کشور

طرح »ســالم بر امام«، طرح قرائت زیارت 
امین اهلل است که چهارشنبه های هر هفته 
در همه مســاجد کشور برگزار می شود. با 
اجرای این طرح در چهارشــنبه های امام 
رضایی با قرائت زیــارت امین اهلل دل های 
تمام عاشقان و دلدادگان همزمان با حرم 
مطهر رضوی در سراســر کشور به بارگاه 
حضرت علی بن موســی الرضا)ع( متصل 

می شود.
این را مهدی رجب پور می گوید که مسئول 
این طرح در سازمان فرهنگی آستان قدس 

رضوی است. 
او به پیشــینه این طرح هم اشاره می کند 
و می گوید: ایــده و نگاه اولیه این طرح در 
دهه کرامت سال گذشته کلید خورد و با 
تشکیل دبیرخانه طرح »سالم بر امام« و با 
همکاری امور مساجد فعالیت این طرح به 
شکل جدی تری دنبال شد. در دهه کرامت 
سال ۹۷ همه مساجد و مراکز فرهنگی به 
این طرح پیوســتند و همزمان با ایام دهه 
کرامت ســال جاری نیز این طرح به طور 

ملی کار خود را آغاز کرد.
رجب پور طرح »ســالم بر امام« را نمونه 
و پیونــدی از یــک نهاد با تشــکل ها و 
ظرفیت هــای مردمــی ذکــر می کند و 
می افزاید: حاال 5هزار مســجد در سراسر 

کشور در حال اجرای این طرح هستند.
او تأکید می کند: با هماهنگی های صورت 
گرفتــه با ســازمان ها و نهادهای مختلف 
فرهنگــی و آموزشــی این طرح در ســه 
 سال آینده در گستره عظیمی از مساجد،
بقاع متبرکه، دانشگاه ها، زندان ها و مدارس 

اجرایی خواهد شد.

 طرح »سالم بر امام« نمونه ای از 
تولید فناوری های فرهنگی

رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس 
رضوی می گوید: طرح »سالم بر امام« یکی 
از فناوری  های فرهنگی به شمار می  رود که 
به همت این سازمان، مرکز امور مساجد و 
سایر نهادهای فرهنگی تنظیم و اجرا شده 
است. حجت االســالم والمسلمین حجت 
گنابادی نــژاد معتقد اســت باید با حفظ 
اصالت ها و آموزه های دینی به فناوری های 

فرهنگی دست یابیم.
او می گویــد: امروز در شــرایطی گردهم 
آمده ایــم که رهبر معظــم انقالب بیانیه 
گام دوم را خطاب بــه ملت ایران صادر و 
گام های 40 سال دوم انقالب اسالمی را در 

این بیانیه مطرح کردند.
وی می افزاید: سه نکته بسیار مهم و اساسی 
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی در 
این بیانیه مطرح شده است که باید به آن 
توجه کرد، ما به عنوان فعاالن انقالب و با 
در اختیار داشــتن آموزه های ناب اسالمی 
باید شرایط تحقق گام دوم انقالب را فراهم 
آوریم.این مقام مســئول همچنین با بیان 
اینکه در بیانیه گام دوم انقالب ســیمای 
ترسیم  اســالمی  انقالب  دســتاوردهای 
شده، می افزاید: موفقیت های کشور در 40 
سال اول انقالب در عرصه های مختلف را 
مرهون این هستیم که در عرصه فرهنگ، 

ظرفیت های خوبی داشته و داریم.
این مقام مسئول تصریح می کند: الزم است 
در 40 ســال دوم انقالب بیش از گذشته 
به فکر تولید و تکثیر فناوری های فرهنگی 
باشــیم، ما ظرفیت های بســیار بی بدیلی 
همچون قرآن و عترت را در اختیار داریم 
که بایــد با بهره مندی از این ظرفیت ها به 

فناوری های جدید فرهنگی برسیم.
حجت االســالم والمســلمین گنابادی نژاد 
خاطرنشــان می کند: طرح »سالم بر امام« 
دریچه ای بود که از مشهد آغاز و در سراسر 
کشور تکثیر شد همچنین این طرح نمونه ای 

از فناوری های فرهنگی و مورد نیاز اقشــار 
مختلف جامعه است.رئیس سازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضــوی، زیارت حــرم امام 
رضا)ع( را ظرفیت بی نظیــری می داند که 
در صــورت توجه به این ظرفیت در زندگی 
هیچ بن بستی باقی نمی ماند. رئیس سازمان 
فرهنگی آستان قدس رضوی می گوید: امروز 
جامعه نیازمند و تشنه فرهنگ و سیره رضوی 
است و اگر ضعفی وجود دارد به دلیل فاصله 
ایجاد شــده میان مــردم و فرهنگ رضوی 
 است.وی با اشــاره به اینکه بر اساس حکم 
رهبر معظم انقالب و تدبیر تولیت آســتان 
قدس رضوی، باید در مسیر توسعه فرهنگ 
بر اساس سنت و سیره معصومین)ع( حرکت 
کنیم، تأکید می کند: طرح »سالم بر امام« 
زمینه ای برای بهره گیــری از این ظرفیت 

بی نظیر است. 

 »سالم بر امام« طرحی 
برای تبیین و ترویج زیارت امین اهلل 

مدیــر کل تشــکل های دینی ســازمان 
تبلیغات می گوید: هر مجموعه فرهنگی که 
در کشور موفق بوده است پیوند عمیقی با 
امام رضا)ع( داشته است. در نتیجه ایجاد 
شرایط نزدیکی بیشتر مردم با امام رضا)ع( 
 زمینه ساز رشد اعتقادی جامعه است و طرح 
»سالم بر امام« نیز از این جهت انجام می گیرد.

حجت االسالم والمسلمین مجید باباخانی 
که نهاد متبوعش، یکــی از ارکان اجرای 
این طرح اســت، می گوید: تمام تالش ما 
این بوده که این طرح در سطح ملی انجام 
شود. گاه می بینیم که برخی از مناسک و 
آیین های دینی ما مورد غفلت قرار می گیرد 
در صورتی که الزم است به این موضوعات 
توجه بیشتری شود. زیارت امین اهلل یکی از 
این موارد است که باید به آن توجه بسیاری 
شود؛ چراکه زیارت همه معصومین با این 
زیارت ممکن اســت و می خواهیم با طرح 
»ســالم بر امام« این زیــارت را در همه 

مساجد و مراکز فرهنگی داشته باشیم.

وی می افزاید: مجموعه ســازمان تبلیغات 
اسالمی وظیفه اش این است که هر کانون 
فرهنگی که برنامه و طرح جذابی داشــته 
باشــد به گونه ای کمک کند که طرح آن 
به سرانجام برسد. البته باید بگویم که این 
حمایت مالی نیست بلکه سازمان تبلیغات 

به صــورت معنوی در کنار 
کانون مورد نظر قرار گرفته 
و سعی می کند که مشکالت 
را با ایجاد ارتباط و مسائلی از 
این دست حل کند. به نوعی 
یــک حمایــت همه جانبه 
معنوی انجام گرفته تا کار به 
سرانجام برسد. وی با اشاره 
به اینکه شــکل گیری یک 
سنت حســنه، کار سختی 
است و برای تحقق آن باید 
موارد مختلفی رعایت شود، 
طرح  فضای  می دهد:  ادامه 
ســالم بر امام باید مردمی 

پیش برود تا به فرهنگ تبدیل شــود. ما 
در این راه از کمک همه استفاده می کنیم؛ 
چراکه امــام رضا)ع( نقطــه وحدت همه 
باباخانی  والمسلمین  ماست.حجت االسالم 
می گوید: میل تمام آحاد جامعه به معنویت 
و اتصال به  وجود مبارک امام رضا)ع( است. 
از ایــن رو زیارت این امــام همام ظرفیت  
بسیار مناسبی برای پایه گذاری سنت های 
خوب اســت.او تأکید می کند: امام رضا)ع( 
محور تمامی فعالیت های فرهنگی است که 
در کشور عرضه می شود. یک کار فرهنگی 
موفق باید بر اســاس گرایش و فضای دلی 
صورت گیرد و تمامی فعالیت های فرهنگی 
یک جذبه دارد و آن هم وجود مبارک امام 
رضا)ع( است.حجت االســالم والمسلمین 
باباخانی می گوید: انتخاب زیارت امین اهلل و 
اجرای طرح »سالم بر امام« ظرفیت و ذوق 
هنری بســیار خوبی است که امیدوارم در 
گام بعد در ادارات و مراکز عمومی سراسر 

کشور نیز اجرایی شود.

طرح »سالم 
بر امام« یکی 

از فناوری  های 
فرهنگی به شمار 

می  رود که به همت 
این سازمان، مرکز 

امور مساجد و سایر 
نهادهای فرهنگی 

 تنظیم و اجرا 
شده است

بــــــــرش

طرح »سالم بر امام« با هدف معرفت افزایی و ایمن کردن جامعه در برابر تهاجم فرهنگی اجرا می شود

 بــا ســالم. لطفــاً در بحــث حجاب و چهارشنبه های امام رضاییj با »امین اهلل«
امر به معــروف در ورودی های حرم مطهر 
بیشتر سعی شود چون حس و حال زیارت 

دیگر زائران را از بین می برد.
09120006473

 روزی هــزار تا ســامانه مختلــف برای 
مشارکت مردم در امور خیریه تبلیغ می شود؛ 
چرا آستان قدس برای مشارکت مردم در امور 

مختلف حرم مطهر، کاری نمی کند؟
09150000166

 با سالم و خسته نباشید. در ورودی های 
حرم مطهر، به زائــران بدون چادر، صرفاً با 
کارت ملی چادر  می دهند. پیشنهاد می کنم، 
راه های دیگری هم پیش بینی کنند. بعضی 

از زائران، کارت ملی همراهشان نیست. 
09150005264

 سالم پیشــنهاد می کنم امانتداری های 
دور حــرم مطهــر را با رنگ یا روشــنایی 
مخصوص و یکدســتی مشــخص کنند تا 
زائران از فاصله دور هم آنجا را تشخیص داده 

و راحت تر به آنجا بروند.
09150009448

 چرا آستان قدس تکلیف این همه زمین 
موقوفــه حضرت رضــا)ع( را که به صورت 
پراکنده در اکثر خیابان ها و کوچه ها وجود 
دارد و سال هاست رها شده روشن نمی کند؟ 

09150001074

 ســالم. پیشنهاد می کنم هر روز ساعت 
 ۸ صبح و ســاعت ۸ شــب صلوات خاصه 
امام رضــا)ع( از مأذنه ها و بلندگوهای حرم 

مطهر پخش شود.
09150001355

 با هدف تقویت ارتباطات فرهنگی
 بین ایران و پاکستان انجام می شود
برپایی نمایشگاه »سرزمین 

پاکان« در مرکز همایش های 
آستان قدس رضوی

قدس: رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت 
دینی حرم مطهر رضوی از برپایی نمایشگاه 
»ســرزمین پاکان« در مرکز همایش های 

آستان قدس رضوی خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مهدی حسن زاده 
به خبرنگار قدس گفت: این نمایشــگاه به 
همراه جشنواره مربوط به آن با هدف تقویت 
ارتباطات فرهنگی بین دو ملت دوســت و 
همسایه ایران و پاکستان در سایه تأکیدات 
مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و تقویت 
تعامل ایران با پاکســتان به صورت مردمی 

برپا می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل هفته فرهنگی 
ایران و پاکستان با نام »سرزمین پاکان« در 
حرم مطهر رضوی برگزار می شود و نخستین 
جشنواره و نمایشگاه فرهنگی با هدف معرفی 
ظرفیت های مشــترک ایران و پاکستان در 

مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
ایــن مقام مســئول اضافه کرد: بــا همکاری 
تعدادی از مجموعه های فرهنگی فعال در حوزه 
روابط ایران و پاکســتان، جشــنواره فرهنگی 
ســرزمین پاکان همزمان با هفتــاد و دومین 
ســالگرد استقالل کشور پاکســتان در بارگاه 

مقدس حضرت رضا)ع( برگزار خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین مهدی حسن زاده 
اعالم کرد: این نمایشــگاه و جشــنواره به 
همت پایگاه فرهنگی پاکستان ایرانی ترین 
همسایه و با همکاری آستان قدس رضوی، 
خبرگزاری تســنیم، حوزه هنری مشــهد 
مقدس، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه 
تهــران و تعدادی دیگر از نهادهای فعال در 

حوزه روابط دو کشور برگزار می شود.
وی تصریح کرد: این جشنواره از 2۷ مردادماه 
تا یکم مهرماه در حرم مطهر رضوی برگزار 
می شود و هدف مسئوالن جشنواره معرفی 
فرهنگ و داشــته های فرهنگی پاکستان 
بــه جامعه ایرانی بوده و قرار اســت در این 
جشــنواره فرهنگی غذاهای پاکســتانی، 
ادویه جات، شــیرینی جات و لباس های این 

کشور نیز به مخاطبان ارائه و معرفی شود.
یادآور می شــود، این نمایشــگاه از تاریخ 
2۷مردادماه لغایت اول مهرماه سال جاری 
صبح هــا از ســاعت ۹:30 لغایــت 14 و 
عصرها از ســاعت 1۷ لغایت 22 در محل 
مرکز نمایشــگاه ها و همایش های آســتان 
قدس رضوی واقع در طبقه زیرین بســت 
باب الجواد)ع( حــرم مطهر رضوی و جنب 
شهربازی معارفی، پذیرای عموم عالقه مندان 

است.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

»سالم بر امام« درس امام شناسی است
حجت االسالم والمسلمین صدیقی 
 - امــام  جمعه موقــت تهران: 
قرائت هر کــدام از زیارت ها که در 
منابع روایی ما آمده به ویژه آن ها که 
با سند صحیح از امام معصوم روایت 
شــده، دارای آثار و برکات فراوانی در حوزه معرفت افزایی 
است. قرائت این زیارات، در واقع درس امام شناسی است 
و موجب می شود معارف حقه شیعه نشر و گسترش یابد. 
اجرای طرح »ســالم بر امام« هم که مشــتمل بر قرائت 

زیــارت امین اهلل اســت؛ آن هــم به صورت مــداوم در 
چهارشنبه ها که روز زیارتی حضرت رضا)ع( هم هست، 
دارای آثار و برکات فراوانی در حوزه معرفت افزایی است. 
از این رو انتظار می رود این طرح با حمایت تشــکل های 
مردمی در مساجد و بقاع متبرکه گسترش یابد. در طرح 
ملی »ســالم بر امام« همچنین با تبیین وجوه مختلف 
زیارت امین اهلل می توان مردم را به سمت و سوی زیارت 

بامعرفت امام رضا)ع( هدایت کرد.
زیارت امین اهلل از زیارت های کوتاهی اســت که دارای 

فرازهای بســیار زیبا و متنوع است. از ویژگی های این 
زیارت اختصاص نداشــتن به یک حرم خاص است و 
همه معصومین)ع( را با همین زیارت، می توان زیارت 
کرد. ویژگی دیگر زیارت امین اهلل این است که می توان 
آن را از راه دور بــه نیت زیارت یک امام معصوم قرائت 
کرد. همــه این ویژگی ها از زیارت امین اهلل یک زیارت 
خاص ســاخته که قرائت آن به ویژه به شــکل مداوم، 
می تواند زمینه ســاز ارتقای معارف الهــی در ذهن و 

ضمیر قرائت کنندگان باشد.

 »سالم بر امام« پاسخ امام را 
به دنبال دارد

حجت االسالم پناهیان- استاد 
حــوزه و دانشــگاه: قرائــت 
زیارت »امین اهلل« چهارشــنبه ها 
ثامن الحجج)ع(  زیارتــی  روز  در 
و  اســت  شایســته  بســیار 
 بی شــک امام رضا)ع( پاسخ شــرکت کنندگان در طرح 
»ســالم بر امام« را خواهد داد. هــر اقدامی که زمینه 
ارتباط قلب با امام رضا)ع( را فراهم کند اقدام شایسته ای 

است و نوعی جهاد فی سبیل اهلل محسوب می شود.
 ابزارهای رسانه ای امروز زمینه ای را فراهم کرده اند 
تــا مــردم از دور و نزدیک ارتباط بیشــتری با امام 
رضا)ع( داشته باشــند، اگر کسانی هم امکان حضور 
در حرم رضوی و بقاع متبرکه برای شــرکت در این 
طرح ملی را نداشــته باشــند از این طریق همراه با 
همــه مؤمنان در این روز زیــارت امین اهلل را قرائت 
کنند و یقین داشــته باشــند که امام رضا)ع( پاسخ 
شــرکت کنندگان در طرح »سالم بر امام« را خواهد 
داد. طرح »سالم بر امام« طرح بسیار شایسته ای است 
کــه دل های مردم را در روزهــای زیارتی امام رضا)ع( 

متوجه ایشان می کند.
امــام رضا)ع( در بیــن همه ائمه هــدی، صریح ترین 
پیام های والیی را به مردم منتقل کردند و دعوت به امر 
والیت را در زمان خلیفه مقتدر عباسی؛ هارون الرشید 
هم انجام می دادند. شجاعت و صراحت امام رضا)ع( در 

دعوت به امر والیت و امامت فوق العاده بود.

 »سالم بر امام« فرصتی 
برای ترویج فرهنگ رضوی

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر 
قرآن،  فراکســیون  -رئیس 
عترت و نماز: مســئوالن کشور 
عالوه بر امکانات مادی که برای 
مــردم فراهم می کننــد باید در 
تأمین نیازهای معنوی آن ها نیز بکوشــند و طرح ملی 
»سالم بر امام« به برطرف کردن نیازهای معنوی مردم 
کمک می کند.طرح ملی قرائت زیارت امین اهلل با عنوان 
»سالم بر امام« به نیت زیارت امام رضا)ع( در روزهای 
چهارشنبه می تواند این امکان را برای هموطنانمان در 
سراســر کشــور ایجاد کند تا ارتباطی مستقیم با این 
مکان مقدس برقرار کنند.واقعیت آنکه بسیاری از افراد 
شرایط یا موقعیت سفر به مشهد مقدس و زیارت بارگاه 
منــور رضوی را ندارند. قرائــت زیارت امین اهلل به نیت 
امام رضا)ع( می تواند آثــار و برکات زیارت را به دنبال 
داشته باشــد. طرح ملی »سالم بر امام« فرصتی برای 
ترویج فرهنگ و سبک زندگی رضوی است. بزرگ ترین 
گنجینه را خدای تعالی به ما داده؛ قرآن، احادیث ائمه و 
پیامبران که به ما رسیده است. ترویج و توسعه فرهنگ 
رضوی همراه با اجرای زیارت امین اهلل در بقاع متبرکه 
و مساجد سراســر کشــور می تواند بر رفع مشکالت 

اجتماعی نیز اثرگذار باشد. این، باور قلبی ماست. 
مفهوم کلی زیارت »امین اهلل« در خصوص جهاد است و 
اگر ما بخواهیم در جامعه خودمان به عنوان ام القرا، تأثیر 

عمیقی بگذاریم باید روحیه جهادی داشته باشیم.

 »سالم بر امام« گامی مهم 
برای توجه مردم به امام)ع( 

محمدحسین  حجت االســالم 
رئیــس  مهــر-  مهــدوی 
جامعه المصطفی العالمیه مشهد: 
طرح ملی قرائت زیارت امین اهلل 
با عنوان »ســالم بــر امام« که 
چهارشنبه ها همزمان با حرم مطهر رضوی در سراسر 
کشــور انجام می شــود، گامی مفید برای توجه مردم 
به امام هشتم)ع( اســت. حضور آستان قدس رضوی 
به عنــوان یک نهاد توانمند فرهنگــی در اجرای طرح 
»سالم بر امام« نیز، اثرگذاری آن را صدچندان می کند.

قرائت زیارت امین اهلل آثار و برکات فراوان دارد و اجرای 
دســته جمعی آن، آثار و برکات صدچندان؛ چرا که هر 
اقدامی که برای توجه بیشــتر مردم به ائمه اطهار)ع( 
انجام شود در افزایش معرفت دینی و نهادینه شدن آن 

در ذهن و ضمیر جامعه اثرگذار است.
در این میان زیارت امین اهلل هم زیارت ویژه ای اســت. 
زیارتی کــه می توان آن را در جوار هــر یک از امامان 
 معصــوم)ع( قرائت کرد و کســانی کــه توفیق زیارت 
ائمه اطهار)ع( از نزدیک ندارند می توانند با شــرکت در 
طرح »سالم بر امام« از راه دور همراه زائران امام رضا)ع( 
 زیارت امین اهلل را بخوانند. چهارشــنبه ها، روز زیارتی 
امام رضا)ع( است و این روز برای اجرای طرح »سالم بر 
امام« فرصت مناسبی است که زائران عالوه بر استفاده 
از ثواب زیارت امین اهلل سعی کنند از آموزه های زندگی 

امام هشتم)ع( در زندگی خود الگو بگیرند.

صدای مردم

سرزمین آفتاب

خبر

یادداشت
 حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
آخرین آمار چک های برگشتی 

رویداد 24: افزون بر ٧١٧ هزار فقره چک 
به ارزشــی حدود ١١٢ هزار میلیارد ریال 
در تیر ١٣٩٨، در کل کشور برگشت داده 
شده است که نسبت به ماه گذشته از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ١۶.٣ و ١٩.٢ درصد 
افزایش نشان می دهد.  بیش از ۶٨٨ هزار 
فقره چک در کشــور به دالیل کسری یا 
نداشتن موجودی برگشت داده شده است که از نظر تعداد ٩۶ درصد و از نظر ارزش 

٩٣/۶درصد از کل چک های برگشتی را شامل می شود.

مخبر: جزو بهترین مؤدیان مالیاتی هستیم
ایلنا: محمد مخبر، رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام گفت: هیچ فعالیتی در خارج از 
کشــور نداریم و ستاد در طرح های بازسازی عراق و سوریه حضور ندارد. فعالً مسائل 
داخلی آن قدر زیاد است که به جای دیگری نمی رسیم. وی با اشاره به اینکه به اذعان 
مسئوالن مالیاتی کشور، جزو بهترین مؤدیان مالیاتی هستیم، افزود: هیچ فعالیتی در 
ستاد اجرایی چه در بخش اقتصادی و چه در بخش اجتماعی به اجرا درنمی آید مگر 

اینکه مالیات پرداخت شده باشد.

 بزرگ ترین مصرف کننده چادر مشکی جهان
فقط یک کارخانه دارد 

تســنیم: عضو هیئت مدیــره جامعه 
متخصصان نســاجی با بیان اینکه ساالنه 
٧۰ تا ٨۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی 
در کشور مصرف می شود، گفت: تنها یک 
کارخانه در کشــور داریم که پارچه چادر 
مشــکی تولید می کند و می تواند ١۰ تا 
١۵ درصد نیاز بازار را تأمین کند. علیرضا 
حائری با بیان اینکه ایران بزرگ ترین مصرف کننده چادر مشــکی در جهان است، 
افزود: هم اکنون ساالنه ٧۰ تا ٨۰ میلیون متر از این پارچه در کشور مصرف می شود.

هدف گذاری ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در روستاها تا پایان سال 
شفقنا: علی اصغر نوراهلل زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه از 
ابتدای اجرای قانون اشتغال روستایی یعنی از ابتدای سا ل٩٧ تا کنون حدود ٨۰هزار 
شــغل در روستاها ایجاد شده است، گفت: برای امسال هدف گذاری ایجاد ١۰۰ هزار 

فرصت شغلی )ایجاد شغل جدید و پایداری شغل( را داریم. 

 روسیه به دنبال استفاده از بندر چابهار
برای انتقال کاال به هند است 

برنا: میلوشکین سرگی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی آستراخان روسیه در بازدید از 
منطقه چابهار گفت: دولت روسیه به دنبال استفاده از بندر چابهار برای انتقال کاال به 
سایر کشورها به خصوص شبه قاره هند است. بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی 
سیستان گفت: هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری و انتقال کاال از طریق بندر چابهار 

برای صاحبان کاال و سرمایه گذاران روس در این بندر وجود ندارد.

 eبلیت پروازهای داخلی در فرودگاه امام خمینی
ارزان تر می شود

ایسنا: حسن خوشخو، معاون بهره برداری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
گفت: بر اساس برنامه ریزی ها و تسهیالت پیش بینی شده برای ایرالین های داوطلب 
انجام پروازهای داخلی در فرودگاه امام، قیمت بلیت این پروازها نســبت به نرخ های 

کنونی، ارزان تر خواهد بود و این خود حق انتخاب دادن به مردم است.

در میان طرح ها و لوایح مسکن، یک تجربه موفق می تواند راهگشای تولید در شرایط فعلی باشد

مزایای ویژه »مسکن ویژه«
 اقتصاد/ محمد عنایتی نجف آبادی   
سال ١٣٩٢ شما اگر متأهل و سرپرست خانوار 
بودید، دست کم پنج سال در تهران سکونت 
داشــتید و تا آن زمان هیچ گونه تسهیالتی 
در حوزه مســکن از دولــت را نگرفته بودید، 
می توانستید در طرح مســکن ویژه ثبت نام 
کرده و با پرداخت ٩۵ میلیون تومان در مدت 
ساخت، به صورت اقساطی صاحب مسکنی با 
مساحت ١۰۵ متر در تهران شوید. البته پس 
از تحویل واحد مسکونی، هزینه زمین به طور 

اقساطی از شما دریافت می شد.

 مسکن ویژه
چگونه مردم را صاحب خانه می کند؟

روش مسکن ویژه براساس ترکیب دو سیاست 
تبدیل واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی و 
اعطای زمین اقساطی تنظیم شده است. در 
سیاست تبدیل واسطه مالکیتی 
به مدیریتی، ســازنده به جای 
مالک شــدن خانه ها، پس از 
پایان فرایند ســاخت از پروژه 
خارج می شــود. در واقع مالک 
پروژه از همــان ابتدا متقاضی 
همچنین  است.  شرایط  واجد 
سیاست زمین اقساطی این گونه 
اســت که بــه جــای اعطای 
تسهیالت به شــکل انواع وام، 
با تخصیص زمین به متقاضی، 
هزینه آن به صورت اقســاطی 
در مــدت زمان مشــخص از 
وی گرفته خواهد شد. در این 
مدل، متقاضی مســکن پس 
از ثبت نــام و تأیید صالحیت، 
منتظر می ماند تا تعداد افراد متقاضی به حد 
قابل قبولی برسد. پس از به حدنصاب رسیدن 
افراد، صندوقی تشکیل شده و فرایند ساخت 
آغاز خواهد شد. انبوه ساز نیز ساخت مسکن را 
آغاز می کند. همراه با پیشرفت پروژه، متقاضی 
به صورت اقساطی هزینه مسکن را به صندوق 
واریز کرده و انبوه ساز نیز متناسب با پیشرفت 
در عملیات اجرایی، دریافتی خود را از صندوق 
برداشت می کند. در نهایت با تکمیل فرایند 

ساخت، انبوه ساز از پروژه خارج می شود. پس 
از ساخت واحد مسکونی، متقاضی صاحب خانه 
می شــود. حال دولت می تواند در اقســاطی 

بلندمدت، هزینه زمین را از وی دریافت کند.

 مدلی به نفع مصرف کننده نهایی
مدل مســکن ویژه به دلیــل حذف مالکیت 
واســطه تولیدی یا همان انبوه ســاز، مزایای 
بسیاری خواهد داشــت که بیشتر این مزایا 
نصیب مصرف کننده نهایی می شود. همچنین 
دولت با بسترســازی مناسب  می تواند دست 
سوداگران را از این پروژه ها کوتاه کرده و نقش 
تصدیگری هم نداشته باشد. برخی از این مزایا 

به شرح زیر است:
کاهش قیمت مســکن: با حذف ســهم 
انبوه ســاز از عرضه مســکن، به دلیل اینکه 
وی می خواهد هرچه سریع تر به سود برسد، 
انگیــزه باالیی بــرای تکمیــل و تحویل به 
موقــع پروژه دارد. از ســوی دیگر متقاضیان 
مسکن با پرداخت هزینه تمام شده، صاحب 
خانه می شــوند. در حقیقــت با پیش فروش 
واحدها ســود حاصل از ســرمایه گذاری در 
فرایند ســاخت، از فروشنده به مصرف کننده 
منتقل می شــود. این، فرصت سوداگری را از 
ســودجویان بازار مسکن می گیرد و منفعت 
ناشی از نهادها و تسهیالت ارائه شده از سوی 
دولت، به جای دالالن، مستقیماً به گروه های 

هدف تعلق می گیرد.  

 وابسته نبودن به منابع بانکی: این طرح 
برای انبوه سازان متخصص نیز بسیار جذاب 
است، زیرا نیازی به ســرمایه گذاری از سوی 
خودش نیست. در واقع در هر مرحله از فرایند 
ساخت، ابتدا منابع مالی انبوه ساز تأمین شده و 
سپس او به سراغ ساخت مسکن خواهد رفت.

 حــذف انگیزه برای تأخیــر و احتکار 
مسکن: با توجه بــه اینکه سود انبوه ساز در 
انجام تعداد بیشــتر پروژه های ساخت است، 
انگیــزه ای برای تأخیــر و همچنین احتکار 
واحدهای تکمیل شده وجود نخواهد داشت. 
درواقع ســازندگان می خواهند با استفاده از 
روش های نوین صنعتی سازی، در زمان کوتاه 
تعداد واحدهای بیشتر و با کیفیت بهتری روانه 

بازار مسکن کنند.
افزایش  و  متخصص  انبوه سازان  حضور 
کیفیت مســکن:  به دلیل مالک نشــدن 
انبوه ساز در مدل مسکن ویژه، سوداگرانی که 
بدون تخصص و در قالب انبوه ساز پا در پروژه ها 
می گذارنــد، فرصتی برای کســب منفعت 
بادآورده ندارند، بنابراین با خودداری از حضور 
در پروژه، فضا را برای انبوه ســازان متخصص 
فراهم می آورند. این امر سبب افزایش کیفیت 

مسکن ساخته شده نیز می شود.
افزایــش امکان صاحب خانه شــدن 
مســتأجران: با توجه به اینکه متقاضیان 
هزینه زمین را پس از تحویل گرفتن واحدهای 
تکمیل شده خود و به صورت اقساط پرداخت 

می کردند، خانواده های مســتأجر بســیاری 
می تواننــد صاحــب خانه شــوند. این مدل 
می تواند به جای سیاست وام رهن که منجر به 
افزایش تقاضا بدون عرضه متناسب و درنتیجه 

افزایش قیمت می شد؛ به کار گرفته شود.

 پرسش اساسی این است 
چرا مسکن ویژه ادامه پیدا نکرد؟

در سال ١٣٩١ ابتدا قرار بود مسکن ویژه در 
تهــران در مناطقی مانند حکیمیه، چیتگر، 
تهرانسر و شهر جدید پردیس ساخته شود، اما 
در نهایت این راهکار تنها در تهرانسر پیگیری 
و به ســرانجام رسید. با توجه به ویژگی های 
مثبت این طرح و همچنین نمونه پروژه های 
موفق ازجمله پروژه مسکن ویژه تهرانسر که 
به این شیوه اجرا شد، عجیب است که چرا 

این راهکار در سایر نقاط ادامه پیدا نکرد.
دولت به تازگی در راســتای تولید 4۰۰ هزار 
واحد مســکونی، از طرح اقدام ملی رونمایی 
کرده اســت. ٢۰۰هزار واحــد از این طرح  
قرار است به شیوه مشارکتی تولید شود. در 
این شــیوه، دولت با اعطــای زمین و بخش 
خصوصی با انجام عملیات ساخت، در پروژه 
مشــارکت می کنند. پــس از پایان مراحل 
ســاخت هر یک به نسبت آورده اولیه خود، 
مالک بخشی از واحدهای مسکونی خواهند 
شد. به واسطه مالکیت انبوه ساز بر واحدهای 
مسکونی، برخی کارشناسان ایراداتی از جمله 
ایجاد فضای سوداگری و طوالنی شدن روند 
ساخت به این طرح وارد می کنند. البته راهکار 
ساخت مســکن به شیوه مشارکت با بخش 
خصوصی، تجربه های ناموفقی از جمله برج 
میلینیوم را برجای گذاشته که ساخت آن از 
سال ١٣٨١ آغاز شده و هم اکنون نیز پایان 

نیافته است.
درمجموع باید گفت، شیوه ساخت مسکن 
مطابق پروژه مســکن ویژه تهرانسر نسبت 
به دیگــر راهکار های موجود از بســیاری از 
ایرادها مبراســت، بنابراین دولت می تواند با 
به کارگیری راهکارهای بهینه و برتر در زمینه 
تولید انبوه مســکن، بر بسیاری از مشکالت 

بازار غلبه کرده و مردم را خانه دار کند.

کاهش عرضه و تقاضا، حباب 
بازار سکه را شکسته است

ثبــات ارزی در هفته های گذشــته منجر به 
ایجاد تعادل و ثبــات در بازار طالی داخلی 
شده اســت. با آنکه نوسان نرخ طال تابعی از 
قیمت جهانی است، نگرانی از نبود شفافیت 
و جنــگ اقتصادی چین و آمریکا گرانی طال 
را رقم زد، به نحوی که هر انس طالی جهانی 
با افزایش ١۰۰ دالری در هفته اخیر روبه رو 

شده است.
کاهش نرخ ارز روزانه در داخل نیز قیمت طال 
و سکه را در حالت نزولی قرار داد، اما تنش های 
بازار بین المللی و افزایش قیمت جهانی مانع 
کاهش قیمت به شکل دلخواه شد. ثبات بهای 
طال و سکه در بازار ایران ناشی از روند اقتصادی 
مطلوب و کاهش نرخ ارز اســت، در حالی که 
وضعیت بین المللی همچنان نوسان نرخ طال 
را قابل پیش بینی کرده اســت. در داخل، به 
دنبال کاهش مداوم قیمت طال و سکه وعرضه 
توسط خریدارانی که سکه ثبت نامی خود را 
دریافــت کرده بودند، افــراد تمایلی به خرید 
برای سرمایه گذاری نداشتند، در نتیجه تقاضا 
کم شده و این سبب کاهش و ثبات نرخ سکه 
و طال شد. در حالی که اوایل سال جاری سکه 
حبابی ۶۰۰ هزار تومانی داشــت، اما در نیمه 
اول سال کاهش  تقاضا و عرضه مناسب سبب 
شکسته شدن این حباب شد که هم اکنون نیز 
ادامه دارد. قطعاً آنچه به عنوان حباب سکه در 
دو سه سال گذشته به وجود آمد در نوع خود 
بی سابقه اســت و رکوردی به جا گذاشته که 
می توان آن را به افزایــش نرخ ارز و مدیریت 
بانک مرکزی در سال های گذشته ارتباط داد.

به نظــر می آید حباب بازار طال و ســکه در 
روزهای آینده  تخلیه شده و ماه آینده و اوایل 
پاییز شــاهد ثبات قابل توجهی باشیم و بازار 
از شوک های قیمتی و افزایش های بی رویه و 
بی قاعده به دور باشد. بازگشتن حباب قیمتی 
سکه و طال دور از انتظار است، چرا که عالوه 
بر نبود تقاضا، عرضه مناسب نیز امکان ایجاد 

حباب را گرفته است.

 در طرح مسکن 
ویژه با توجه به 
اینکه سود انبوه ساز 
در انجام تعداد 
بیشتر پروژه های 
ساخت است، 
انگیزه ای برای تأخیر 
و همچنین احتکار 
واحدهای تکمیل 
شده وجود نخواهد 
داشت

بــــــــرش
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یادداشت

 محمد کشتی آرای
رئیس کمیسیون  تخصصی طال

      صفحه 4
بسمه تعالي

آگهى موضوع ماده3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى وساختمان هاى 
فاقدسندرسمى

ــمى  ــاختمانهاى فاقدسندرس ــت اراضى وس ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــف مقرردرماده3قان ــب تكالي حس
مصوب1390/09/20 آراء صادره ازهيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحد ثبتى سبزوارتصرفات 

مالكانه وبالمعارض اشخاص محرزوجهت اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش2 سبزوار

ــمتي  ــاحت95/87مترمربع قس ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ يكب ــه شش ــبت ب ــه محمدي نس ــم فاطم -خان
ازپالك2743اصلى واقع دربخش2ازمحل مالكيت مالكين رسمي حسن و اشرف اختراعي و طاهره كوه فكر 

بخش3سبزوار
پالك3اصلى اراضى كالته سيفر

ــمتى  ــاحت108/35مترمربع قس ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــاى عباس عرفانى فر نس -آق
ــيفر بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى  ــدانگ پالك1421فرعى از3-اصلى واقع دراراضى كالته س ازشش

خانم فاطمه قلعه نوى 
ــته بمساحت17886مترمربع تمامت  ــدانگ يك قطعه باغ پس ــبت به شش -آقاى احمدعلي دولت ابادي نس

باقيمانده پالك716فرعى از3-اصلى بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى خانم شوكت عربشاهي 
پالك5 اصلى اراضى قلعه نو

ــاحت104/07مترمربع قسمتى  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــبت به شش ــينعلى مهرآبادى نس -آقاى حس
ــمى                   ــو بخش3ازمحل مالكيت مالك رس ــى قلعه ن ــى واقع دراراض ــى از5-اصل ــدانگ پالك721فرع ازشش

آقاى حسين بيدى 
ــدانگ يكباب منزل بمساحت116/93مترمربع  ــاع ازشش ــبت به دو دانگ مش -آقاى مهدي ايزدي يكتا نس
قسمتى ازششدانگ پالك2/208فرعى از5-اصلى واقع دراراضى قلعه نو بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى 

آقاى ذبيح اهللا قلعه نوي 
ــادقزي نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ يكباب منزل بمساحت116/93مترمربع قسمتى  -خانم گوهرش
ــمى                ــه نو بخش3ازمحل مالكيت مالك رس ــى از5-اصلى واقع دراراضى قلع ــدانگ پالك2/208فرع ازشش

آقاى ذبيح اهللا قلعه نويي 
ــين ايزي نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ يكباب منزل بمساحت116/93مترمربع قسمتى  -آقاى حس
ــمى                ــه نو بخش3ازمحل مالكيت مالك رس ــى از5-اصلى واقع دراراضى قلع ــدانگ پالك2/208فرع ازشش

آقاى ذبيح اهللا قلعه نويي 
ــاحت133/73مترمربع قسمتى  ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش -آقاى رمضانعلي همتي راد نس
ــمى                       ــو بخش3ازمحل مالكيت مالك رس ــى قلعه ن ــى واقع دراراض ــى از5-اصل ــدانگ پالك195فرع ازشش

آقاى حسين قلعه نوي 
ــاحت101/45مترمربع قسمتى ازششدانگ  ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش -خانم ام البنين قزي نس
پالك378فرعى از5-اصلى واقع دراراضى قلعه نو بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى حجي حسين بقائي نژاد 

پالك6اصلى اراضى كلوت
ــمتى  قس ــاحت131/60مترمربع  بمس ــزل  من ــاب  يكب ــدانگ  شش ــه  ب ــبت  نس ــي  مجيدمالئ ــاى  -آق
ــمى                                                ــوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس ــع دراراضى كل ــى واق ــى از6-اصل ــدانگ پالك6182فرع ازشش

آقاى سيد اسماعيل سنگ سفيدي 
ــمتى ازششدانگ  ــاحت131/30مترمربع قس ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش -آقاى مهدى جراحى نس
پالك51فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى محمدرضا غفورى غروي 

ــاحت93/90مترمربع قسمتى  ــدانگ يكباب منزل بمس ــبت به شش ــماعيلي باغخيراتي نس -خانم زهرا اس
ــمى                 ــوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس ــى واقع دراراضى كل ــى از6-اصل ــدانگ پالك16267فرع ازشش

آقاى احمد مهري 
ــاحت51/70مترمربع تمامت  ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــاى علي اصغر دلك ابادي نس -آق
ــمى                                ــوت بخش3رازمحل مالكيت مالك رس ــع دراراضى كل ــى از6-اصلى واق ــده 5039فرع ــالك باقيمان پ

خانم شمسي حسن ابادي 
-آقاى محمدكريم وكيلي زاده نسب به سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت110مترمربع 
ــمتي ازپالك يكفرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى خانم مطهره  قس

نايب يزدي و علي اكبر هراتي 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ يكب ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــاري راد(چروي)نس ــه غف ــم معصوم -خان
ــوت بخش3ازمحل مالكيت  ــمتي ازپالك يكفرعى از6-اصلى واقع دراراضى كل ــاحت110مترمربع قس بمس

مالك رسمى علي اكبر هراتي و مطهره نايب يزدي 
ــاحت138/66مترمربع  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ يكب ــه شش ــبت ب ــادي نس ــاج اب ــد ت ــاى حمي -آق
ــمى                                                     ــت مالك رس ــل مالكي ــوت بخش3ازمح ــى كل ــع دراراض ــى واق ــى از6-اصل ــمتي ازپالك29فرع قس

خانم فاطمه بي بي فقيه سبزواري صفار 
ــمتي  ــاحت108/76مترمربع قس ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ يكب ــه شش ــبت ب ــوده ء نس ــي ن ــاى تق -آق
ــمى خانم فاطمه رباط  ازپالك8831فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس

سرپوشي و قاسم قاسمي الرهنگ  
ــمتي  ــاحت147/05مترمربع قس ــاري بمس ــاختمان انب ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــم براتي نس ــاى ابراهي -آق
ازپالك3017فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى محمد شايق كارگر  
ــاحت100/10مترمربع تمامت پالك  ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــي نس -خانم طيبه بخش
ــبت به  ــع دراراضى كلوت بخش3نس ــي واق ــي از6اصل ــمتي از 2319 فرع ــى وقس ــى از6-اصل 6431فرع
ــبت به قسمتي ازپالك2319فرعي از6اصلي  ــمي محمدعباسي ونس تمامت6431ازمحل مالكيت مالك رس

ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى عباسعلي شيرخاني 
-خانم خديجه مهاجر نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت102/13مترمربع قسمتي ازپالك6638فرعى 

از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى بابا خان تاج ابادي 
-آقاى كاظم داريني نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت92/35مترمربع قسمتي ازپالك284فرعى 

از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى عبدالجواد دادوند 
ــاحت110/17مترمربع قسمتي ازپالك990فرعى  ــا نسبت به ششدانگ يكباب منزل بمس -خانم زهرا الوس
از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى عبداهللا زارعيان وحسين صمدي 
ــمتي  ــاحت116/20مترمربع قس ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــني نس -آقاى مهدي ابوالحس
ــمى                  ــوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس ــى واقع دراراضى كل ــى از6-اصل ــالك11242و 11243فرع ازپ

آقاى سلطنت ناوي 
ــاحت154/36مترمربع قسمتي  ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــف اميري نس -خانم اكرم پوريوس
ازپالك75فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى خانم فاطمه رودسرابي 

ــاحت130/08مترمربع قسمتي  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــبزوار نسبت به شش -آقاى مجيد كرماني س
ازپالك4559فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى محمد علي اقدسي 

ــاحت136/85مترمربع  بمس ــاختمان  ــاب س يكب ــدانگ  ــه شش ب ــبت  نس ــي  ــوره كلميش ــم منص -خان
ــمى                                                        ــك رس ــت مال ــل مالكي ــوت بخش3ازمح ــى كل ــع دراراض ــى واق ــى از6-اصل ــمتي ازپالك1فرع قس

سيد محمد صالحي كالته سادات 
-آقاى فيض اله حسن پور فيلشور نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت102/46مترمربع قسمتي 

ازپالك1فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى علي اكبر هراتي 
ــمتي  ــاحت121/30مترمربع قس ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ يكب ــه شش ــبت ب ــواد چروي نس ــاى ج -آق
ــمى                                           ــك رس ــت مال ــل مالكي ــش ازمح ــوت بخ ــى كل ــع دراراض ــى واق ــى از6-اصل ازپالك15749فرع

سيد حسين كوشكي 
ــاحت143/80مترمربع  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ يكب ــه شش ــبت ب ــر نس ــادي ف ــين ميع ــاى حس -آق
ــمى                                        ــوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس ــى كل ــع دراراض ــى واق ــى از6-اصل ــمتي ازپالك1101فرع قس

فاطمه فيض ابادي 
ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت97/04مترمربع قسمتي ازپالك97فرعى  -خانم زهره قزي نسبت به شش

از6-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى رسول ديواندري 
پالك7اصلى اراضى كالته اقازاده

ــاحت843/79مترمربع  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــه دانگ مشاع ازشش ــبت به س -خانم مهناز قزي نس
ــمى                                     ــل مالكيت مالك رس ــوت بخش3ازمح ــى كل ــع دراراض ــى واق ــى از7-اصل ــمتي ازپالك498فرع قس

حسين دولت ابادي 
ــاختمان  ــدانگ يكباب س ــاع ازشش ــگ مش ــك دان ــه ي ــبت ب ــادي نس ــت اب ــين دول ــر حس ــاى امي -آق
ــوت بخش3ازمحل  ــى واقع دراراضى كل ــمتي ازپالك498فرعى از7-اصل ــاحت843/79مترمربع قس بمس

مالكيت رسمى خودش 
-خانم طهورا دولت ابادي نسبت به يك دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت843/79مترمربع 

قسمتي ازپالك498فرعى از7-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت رسمى خودش 
-خانم هانيه دولت ابادي نسبت به يك دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت843/79مترمربع 

قسمتي ازپالك498فرعى از7-اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت رسمى خودش 
پالك162اصلى اراضى ايزي

-آقاى ابراهيم ساالري نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت122مترمربع قسمتي ازپالك418فرعى 
از162اصلى واقع دراراضى ايزي بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى رجبعلي خاك 

-خانم زهرا جراحي نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت125/28مترمربع قسمتي ازپالك757فرعى 
از162اصلى واقع دراراضى ايزي بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى سيد علي ايزي 

ــاحت127/28مترمربع  بمس ــاختمان  ــاب س يكب ــدانگ  ــه شش ب ــبت  نس ــي  ابباريك ــيد  ــاى جمش -آق
ــمى                                          ــزي بخش3ازمحل مالكيت مالك رس ــع دراراضى اي ــى واق ــى از162اصل ــمتي ازپالك1073فرع قس

آقاى عباس ومحمدرضا سالمي 
پالك 167اصلى اراضى صالح اباد 

ــمتي  ــاحت96/25مترمربع قس ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــم فرزانه صالح ابادي نس -خان
ازپالك74فرعى از167اصلى بخش3ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى ابوالقاسم مقيسه 

پالك206اصلى اراضى دولت اباد 
ــته مساحت30533مترمربع  ــدانگ يك قطعه باغ غيرمحصور پس ــبت به شش -آقاى بيژن دولت ابادي نس
ــاد بخش3ازمحل مالكيت مالك  ــدانگ پالك457فرعى از206اصلى واقع دراراضى دولت اب ــمتى ازشش قس

رسمى آقاى عليرضا دولت ابادي 
بخش11 سبزوار

پالك13اصلى اراضى دنجان
ــاحت1453/45مترمربع قسمتى  ــبت به ششدانگ يكباب ساختمان دامدارى بمس -آقاى محمدعابدى نس

ازششدانگ پالك13-اصلى واقع دراراضى بخش11ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى ذبيح اله عابدى 
بخش12 سبزوار

پالك1اصلى اراضى عميداباد
ــمتى  ــاحت99/70مترمربع قس ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ يكب ــبت به شش ــالح مقدم نس ــم زهراف -خان
ــمى                             ــدانگ پالك10616فرعى از1-اصلى واقع دراراضى عميداباد بخش12ازمحل مالكيت مالك رس ازشش

آقاى مهدى سديدى 
ــبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت31/32مترمربع  -آقاى على اكبر درقدمى نس
قسمتى ازششدانگ پالك9517فرعى از411فرعى1-اصلى واقع دراراضى عميداباد بخش12ازمحل مالكيت 

مالك رسمى خانم زهرا صفا 
-آقاى هادي حارث ابادي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت194/98مترمربع 
ــمى                    ــاد بخش12ازمحل مالكيت مالك رس ــع دراراضى عميد اب ــى از1اصلى واق ــت پالك 4505فرع تمام

آقاى محمد علي امين صفار 
ــاختمان بمساحت194/98مترمربع  ــه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب س ــبت به س -خانم زهرا رحماني نس
ــمى                 ــاد بخش12ازمحل مالكيت مالك رس ــع دراراضى عميد اب ــى از1اصلى واق ــت پالك 4505فرع تمام

آقاى محمد علي امين صفار 
ــاختمان انباري بمساحت143/82مترمربع  ــبت به ششدانگ يكباب س ــيد مرتضي رفعتي نژاد نس -آقاى س
ــمى               ــد اباد بخش12ازمحل مالكيت مالك رس ــى واقع دراراضى عمي ــمتي ازپالك5919فرعى از1اصل قس

آقاى سيد مرتضي كرابي 
پالك2اصلى اراضى عبدالرحمن

ــاحت109/33مترمربع قسمتى  ــدانگ يكباب منزل بمس ــبت به شش ــهراييني نس ــيدمحمود ش -آقاى س
ــمى                              ــل مالكيت مالك رس ــان بخش12ازمح ــى عبدالرحم ــع دراراض ــى واق ــى 2اصل از پالك14723فرع

آقاى موسي نادهي 
ــاحت192/74مترمربع قسمتى از  ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش -آقاى عليرضا يحيي زاده نس
پالكهاي 1 و 336 الي 342فرعى 2اصلى واقع دراراضى عبدالرحمان بخش12ازمحل مالكيت مالك رسمى 

شهرداري سبزوار 
ــمتى  ــاحت140مترمربع قس ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ يكب ــبت به شش ــدي قادري راد نس ــاى مه -آق
ــمى                                                  ــل مالكيت مالك رس ــان بخش12ازمح ــى عبدالرحم ــع دراراض ــى واق ــى 2اصل ــالك8 و 17فرع از پ

محمد حسن خسرو آبادي 
ــاحت95/89مترمربع قسمتى از  ــاختمان بمس ــبت به ششدانگ يكباب س ــيد بنسبردي نس -خانم خورش
ــمى                    ــان بخش12ازمحل مالكيت مالك رس ــى عبدالرحم ــع دراراض ــى واق ــى 2اصل پالكباقيمانده552فرع

علي سلماني
ــاختمان بمساحت126/85مترمربع قسمتى از  ــبت به ششدانگ اعياني يكباب س -خانم فاطمه فرازنده نس

پالك4958فرعى 2اصلى واقع دراراضى عبدالرحمان بخش12ازمحل مالكيت رسمى خودش
ــاحت100/32مترمربع قسمتى از  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــبي زاده نسبت به شش ــالن نس -آقاى ارس
پالك82فرعى 2اصلى واقع دراراضى عبدالرحمان بخش12ازمحل مالكيت مالك رسمى آقاى حسن قرائي 

پالك 5 اصلي اراضي فتح اباد
ــمتى  ــاحت86/25مترمربع قس ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــى اكبر صادقى نس ــاى عل -آق
ــمى                                       ــح آباد بخش12ازمحل مالكيت مالك رس ــى از5-اصلى واقع دراراضى فت ــدانگ پالك506فرع ازشش

آقاى اصغر برازنده دولت ابادى 
ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت80/20مترمربع قسمتى  ــبت به شش -آقاى خانم نرگس علي محمدي نس
ــن مير تندكي                              ــمى آقاى رحم ــل مالكيت مالك رس ــع در بخش12ازمح ــى واق ــى 5اصل از پالك308فرع

و عيد محمد حيدري 
پالك 8اصلى اراضى جعفراباد بخش12

-خانم فاطمه عباسي درقدمي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت102مترمربع 
ــمى                              ــاد بخش12ازمحل مالكيت مالك رس ــر اب ــع دراراضى جعف ــى واق ــى 8اصل ــمتى از پالك97فرع قس

آقاى علي سرسنگي و غالمسين كوثري مقدم 
اگهى اصالحى

بخش3
پالك6اصلى اراضى كلوت

-خانم مريم برزويى نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت145مترمربع قسمتى 
ــمى خانم زهرا  ــدانگ پالك75فرعى از6اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3ازمحل مالكيت مالك رس ازشش

خسروجردى كه در آگهي قبلي اشتباها ميزان مالكيت سه دانگ مشاع ازششدانگ قيد شده است
ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت8مترمربع قسمتى از پالك3911فرعى  ــادي نسبت به شش -خانم زهرا ش
ــاحت 115مترمربع ازپالك3924 فرعي از 1 اصلي واقع دراراضى عميد اباد بخش12ازمحل مالكيت  و مس
ــتباها نام يكي از مالكين  ــليمي و شهرداري سبزوار كه در آگهي قبلي اش ــمى آقاى علي اكبر س مالك رس

رسمي مهدي سليمي قيد شده است
ــه فاصله15روز  ــى دردونوبت ب ــن آگه ــن نامه مربوطه اي ــون وماده13آيي ــتناد مفادماده3قان ــه اس ــذا ب ل
ــته  ــده اعتراض داش ــخاص ذينفع به آراى اعالم ش ــرميگردد درصورتيكه اش ــن روزنامه منتش ــق اي ازطري
ــتاهاازتاريخ الصاق راى درمحل تادوماه  ــاراولين آگهى درروزنامه ودرروس ــهرهابايدازتاريخ انتش باشنددرش
ــيداخذنمايند.معترض بايدظرف يك ماه ازتاريخ  ــليم ورس اعتراض خودرابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت  ــه دادگاه عمومى محل نمايدوگواهى تقديم دادخواس ــت ب ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس تس
ــت ودر  ــه اداره ثبت محل تحويل نمايد.دراينصورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس راب
ــت به دادگاه عمومى محل  صورتيكه اعتراض درمهلت قانونى واصل نگردديامعترض،گواهى تقديم دادخواس
ارائه نكنداداره ثبت محل مبادرت به صدورسندمالكيت مينمايد.صدورسندمالكيت مانع ازمراجعه متضرربه 
دادگاه نيست.برابر ماده13آيين نامه مذكوردرموردآن قسمت ازامالكى كه قبالنسبت به آنها اظهارنامه ثبتى 
ــه ثبتى حاوى تحديدحدود ملك،مراتب  ــده،واحدثبتى طبق راى هيئت پس ازتنظيم اظهارنام پذيرفته نش
ــبت به امالك درجريان  ــن آگهى نوبتى وتحديدحدودبصورت همزمان به اطالع عموم ميرساندونس رادراولي

ثبت وفاقدسابقه تحديدحدودواحدثبتى آگهى تحديدحدود را بصورت اختصاصى منتشر مينمايد. 
م الف: 98/100/2999   آ-9806509
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ــغ 1/171/073/747 ريال (يك ميليارد و يكصد و  ــه 9505108 در قبال مبل 123 اجرائيه اى تحت كالس
ــوده كه پس از ابالغ  ــد و چهل و هفت ريال) صادر نم ــه هزار و هفتص ــك ميليون و هفتاد و س ــاد و ي هفت
ــمى الزم االجرا و  ــناد رس ــه در مورخه 96/03/17 در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس اجرايي
ــدانگ پالك ثبتى چهل هزار و نهصد و هفتاد و پنج فرعى  ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده شش تقاضاى بس
ــصد و هفتاد و يك فرعى از يكصد و  ــصد و پنجاه و نه فرعى از يازده هزار و شش ــت و نه هزار و شش از بيس
هفتاد و پنج اصلى بخش ده مشهد به آدرس: اماميه 81- مجتمع انتقال نيرو- بلوك 2- واحد 11، به مبلغ 

2/300/000/000 ريال (دو ميليارد و سيصد ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته است.
ــتعالم دفتر امالك به شرح ذيل است: يك قطعه آپارتمان طبقه دوم غربى  ــخصات برابر اس 1- حدود و مش
ــده از 29659 باقى مانده فرعى از اصلى  ــالك ثبتى 175 فرعى از 40975 اصلى مفروز و مجزا ش ــت پ تح
ــتان خراسان رضوى به مساحت  ــهد ناحيه 4 اس مذكور قطعه واقع در بخش 10 ناحيه حوزه ثبت ملك مش
111/9 مترمربع به انضمام تراس اختصاصى به مساحت 4/60 مترمربع به حدود شماالً: به طول 2 و 3/10 
ــت به فضاى باز شرقاً: اول به طول 2/70 متر ديواريست اشتراكى با آپارتمان  و 4/10 متر پنجره و ديواريس
ــت به راه پله اشتراكى سوم به  ــرقى همين طبقه دوم به طول 4/50 متر درب و ديواريس احداثى در ضلع ش
ــتراكى چهارم به طول 6/60 متر ديواريست  ــت به نورگير اش طول هاى 2/50 و 1/20 متر پنجره و ديواريس
ــرقى همين طبقه جنوباً: اول به طول هاى 2/55 و 1/80 متر درب  ــتراكى با آپارتمان احداثى در ضلع ش اش
ــت به تراس اختصاصى دوم به طول هاى 3/80 و 4 و 1/10 متر پنجره و ديواريست به فضاى باز  و ديواريس

غرباً: به طول 11/40 متر پنجره و ديواريست به فضاى باز
ــنامه 123، متولد 1350/2/25 داراى  ــاعى فرزند سيف اله، شماره شناس ــخصات مالكيت: حميدرضا س مش
ــتند مالكيت 39423  ــماره مس ــدانگ عرصه و اعيان با ش ــماره ملى 0938706861 بعنوان مالك شش ش
ــهد كه سند مالكيت المثنى نوبت اول به شماره سريال 6-1744 الف  تاريخ 1384/8/11 دفترخانه 46 مش

32-88 صادر شده است.
2- حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد: 
واحد آپارتمان فوق طبقه دوم، دو خوابه، آشپزخانه، كابينت فلزى، آبگرمكن زمينى، كف پذيرايى سراميك، 
ــى، بخارى گازى و داراى  ــى و يك خواب كاغذ ديوارى و مابقى نقاش ــا كف پوش، ديوار پذيراي ــف خوابه ك
ــاختمان فوق داراى گواهى پايان كار شهردارى به شماره 10/19546 تاريخ  ــعابات منصوبه مى باشد. س انش
ــد. با توجه به مستندات  ــكونى مى باش ــاحت 111/90 مترمربع يك واحد مس 1378/6/20، طبقه دوم مس
ــده و كپى سند ارائه شده داراى سند ششدانگ يك باب آپارتمان پالك 40975 فرعى از باقيمانده  ارائه ش
ــهد به نام مالك حميدرضا  ــى از 11671 فرعى از 11664 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مش 29659 فرع
ــاحت 111/90 مترمربع به انضمام تراس اختصاصى مى باشد. تطبيق ملك با حدود اجمالى  ــاعى به مس س

مطابقت دارد و بنا به اظهار ساكن در آپارتمان در تصرف مالك مى باشد.
نظريه: با توجه به مستندات ارائه شده و بازديد انجام شده از محل ملك و با توجه به موقعيت مكانى و ابعاد 
و مساحت و قدمت و نحوه بهره بردارى از ملك و دسترسى ها و ساير عوامل مؤثر در ارزيابى ارزش ششدانگ 
واحد آپارتمان مسكونى فوق به مساحت 111/90 مترمربع به مبلغ 2/300/000/000 ريال برآورد و اعالم 

مى گردد. و ملك مذكور برابر گزارش مأمور در روز ارزيابى در تصرف مالك مى باشد.

ملك موصوف برابرنامه شماره 139885606267004359 دفتر امالك بازداشتى داراى دو مورد بازداشتى 
ــد. مزايده ششدانگ پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 2/300/000/000 ريال در روز سه شنبه مورخه  مى باش
1398/07/16 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام خمينى 
ــنهادى نقداً  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــناد و امالك ناحيه يك ش ثبت (جنب بانك ملى) اداره ثبت اس
ــاير هزينه هاى قانونى  ــر دولتى زايد بر مبلغ مزايده و س واگذار مى گردد. ضمناً مبالغ حق مزايده و نيم عش
ــد و چنانچه روز مزايده با  ــوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باش ــم از معل اع

تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد شد. آ- 9806494
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــنامه   5749360229  به شرح  ــنى فرزند مراد على    داراى شناس نظر به اينكه آقاى محمد ابراهيم محس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــه 135  از اين شورا درخواس ــت به كالس دادخواس
شادروان مراد على محسنى    به شناسنامه  5749548007  در تاريخ  1397/10/13  در اقامتگاه دائمى 

خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  محمد ابراهيم محسنى    فرزند  مراد على   كد ملى 5749360229   ت.ت 1358/7/1   نسبت فرزند مرحوم  

2. عليرضا محسنى    فرزند  مراد على   كد ملى 5749736601   ت.ت  1350/1/4  نسبت فرزند مرحوم 
3. حسين محسنى     فرزند  مراد على   كد ملى 5749359212  ت.ت  1351/12/1  نسبت فرزند  مرحوم     

4. فاطمه محسنى   فرزند مراد على   كد ملى 5749359492 ت..ت  1354/12/1  نسبت فرزند  مرحوم
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد  تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9806548
سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
نظر به اينكه آقاى على اصغر اقبالى فرزند على    داراى شناسنامه 5740160091  به شرح دادخواست به 
كالسه  132 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ام البنين 
ــخ  1398/5/10   در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى  ــنامه   5749015815   در تاري ــى  به شناس برج

گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  على اصغر اقبالى    فرزند على   كد ملى 5740160091   ت.ت 1381/3/2  نسبت فرزند مرحوم  

ــمعيل   كد ملى 5748914670  ت.ت  1339/8/1   نسبت   ــن طباطبايى  فرزند  سيد اس ــيد حس 2.  س
همسر  مرحوم 

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

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9806549
سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  ــناد و امالك شيروان رس ــتقر در اداره ثبت اس ــمى آنان در هيئت مس رس
ــرح ذيل  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

آگهى مى گردد.
ــى الرضا در ششدانگ يك باب منزل به  ــه پرونده 036-98آقاى ناصرقرايان باجگيران فرزند موس 1-كالس
مساحت  212/67متر مربع قسمتى ازپالك شماره 700  فرعى 13  اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك 

رسمى از  مالكيت بتول وزهرا ابراهيم پور ورثه هاى على اصغر ابراهيم پور
2-كالسه پرونده 034-98 آقاى مرادشرافتى  فرزند برات محمد   در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
ــمى از  ــالك700 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس ــمتى از پ ــر مربع قس 212/67مت

مالكيت بتول وزهرا ابراهيم پور ورثه هاى على اصغر ابراهيم پور
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه  ــيله به فروش اين وس
اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ــليم اعتراض  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس ثبت محل وقوع ملك تس
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به 
ــند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت  دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9806551
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/27

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/06/11
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

(اگهى مزايده نوبت اول)
ــه 920782اجراى احكام حقوقى دادگسترى عسلويه شركت  ــب محتويات پرونده كالس نظر به اينكه حس
ــمعيل وندى و اقا يار اسمعيل وندى و  ــاختمانى ابژبه مبلغ مندرج در اجرائيه در حق اقايان ا بوالفتح اس س
ــپرى شدن   مهلت قانونى محكوم  ــمعيل وندى مديون و عليرغم تنظيم و ابالغ اجرائيه  و س ــماعيل اس اس
ــبت به تاديه ديون خود اقدامى ننموده و در همين راستا محكوم له اموالى از ان شركت  ــده نس عليه ياد ش
مذكور در اين حوزه قضائى معرفى و از طريق اين مرجع توقيف گرديده است عليهذا اين اجراء در راستاى 
ــت اموال توقيفى را از طريق مزايده به  فروش بگذارد تاريخ  ــده اس ــتيفاى مطالبات محكوم له بر ان ش اس
ــركت كنندگان در  ــد. ضمنا ش ــاعت 12 ظهر در محل اجراى احكام دادگاه مى باش مزايده 1398/6/12 س
مزايده پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت روئيت اموال موصوف مى توانند به اين اجراء مراجعه نمايند.
ــى شروع و به كسانيكه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگزار مى گرددبرنده  قيمت پايه از مبلغ كارشناس

مزايده مى بايست 10 درصد ارزش كل فى المجلس و الباقى ظرف يكماه واريز نمايد.
ــر كيلو 90/000ريال و ضايعات الومينيوم هر  ــتيل ه 1-ضايعات اهن هر كيلو 21/000 ريال و ضايعات اس

كيلو 110/000 ريال  تاريخ انتشار:98/5/27   آ-9806546
قاضى اجراى احكام دادگسترى عسلويه
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 افزایش مالیات بر سیگار ضروری است     ایسنا: دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به بند ۸ قانون مبارزه با دخانیات گفت: بر اساس قانون باید ساالنه ۱۰ درصد به مالیات بر 
دخانیات افزوده شود که تاکنون این امر محقق نشده است. محمدرضا مسجدی افزود: در صورتی  که مالیات بر دخانیات بر اساس قانون مصوب اخذ شود، بودجه سالمت کشور دو برابر خواهد شد و با افزایش مالیات 

بر سیگار، استعمال آن را تا ۳۰ درصد در جامعه می توان کاهش داد.

رشته های دانشگاهی به روزرسانی می شود
ایرنا: دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
به  توجه  با  دانشگاهی  رشته های  گفت: 
نیاز روز و رشد فضای مجازی به روزرسانی 
می شود. حجت االسالم سعیدرضا عاملی 
افزود: برخی از مشاغل از بین رفته است 
و بر پایه نیاز جامعه باید مشاغل جدیدی 
طراحی شوند اما متأسفانه نظام دانشگاهی 

برای ورود رشته های جدید خود را بازسازی نکرده است. وی ادامه داد: چون فضای 
مجازی اهمیت روزافزون دارد، شورای مجزایی برای آن ایجاد شده اما موضوعات 
مشترکی میان شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی است که 

همچنان درباره آن ها تبادل نظر می شود.

رئیس سازمان دامپزشکی:
طرح ملی ارتقای کیفی گوشت مرغ اجرا می شود

جامعه- محمود مصدق: رئیس سازمان 
دامپزشــکی کشــور از اجرای طرح ملی 
ارتقای کیفی گوشت مرغ از پانزدهم آبان 
ماه امســال خبر داد و گفت: افزایش وزن 
مرغ توزیعی بین مردم در این طرح دیده 
شده است. به گزارش خبرنگار ما، علی رضا 
رفیعی پور صبح دیروز در نشست خبری با 

رسانه های جمعی در پاسخ به قدس با بیان این مطلب افزود: سازمان دامپزشکی کشور 
و وزارت جهاد کشــاورزی از تولید در قالب زنجیره های تولید حمایت می کند. وی با 
اشاره به اینکه اقدام هایی که از سوی سازمان دامپزشکی در کنترل برخی از بیماری ها 
از جمله بیماری »نیوکاســل« در دو سال اخیر انجام شده است با اقدام های60 سال 
گذشته این سازمان برابری می کند، ادامه داد: طرح ملی و راهبردی کنترل نیوکاسل 
را با اجرای واکسیناسیون طیور در 12 استان کشور آغاز کرده ایم. به گفته وی در دو 
سال اخیر کانون های بیماری های دامی در کشور حدود 35 درصد کاهش داشته است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر قدس در خصوص آخرین آمار مرگ و میر ایرانی ها بر 
اثــر ابتال به بیماری »تب کریمه کنگو« هم گفت: از ابتدای فروردین تا 22 مرداد ماه 
سال جاری 85 نفر در کشور به بیماری تب کریمه کنگو مبتال شده اند که از این تعداد 
6 نفر جانشــان را از دســت داده اند. وی همچنین در خصوص زمان صدور مجوزها 
در حوزه دامپزشــکی گفت: صدور مجوزها در سازمان دامپزشکی روزانه و به صورت 
آنالین ارائه می شود و اگر صدور مجوزی بیش از 72 ساعت طول بکشد بخش مربوط 
مورد بازخواست قرار می گیرد.رفیعی پور در خاتمه گفت: تحریم ها به ما کمک کرد که 
مستقل باشیم؛ چراکه در دوران تحریم برای تأمین تجهیزات وابسته، واکسن و حتی 

یک پیچ کشورهای پیشرفته با ما همکاری نکردند.

فرهنگیان بانک دار می شوند!
خانه ملت: رئیس هیئت تحقیق و تفحص 
بررسی  از  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  از 
تأسیس »بانک فرهنگیان« در کمیسیون 
گفت:  و  داد  خبر  مجلس  از  مشترکی 
تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک 
فرهنگیان فعالیت های مالی این صندوق 
در  کوچکی نژاد  جبار  می کند.  شفاف  را 

خصوص تعیین تکلیف دارایی های فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان و سرنوشت 
این صندوق، عنوان کرد: طرحی برای تبدیل این صندوق به بانک فرهنگیان در دستور 
کمیسیون مشترک برنامه، بودجه و آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد تا این بانک 
فعالیت شفاف زیر نظر بانک مرکزی داشته باشد. وی افزود: بر اساس قانون برنامه 
ششم توسعه، فرهنگیان می توانند تا 5درصد از حقوق و مزایای خود را در صندوق، 
سرمایه گذاری و دولت نیز مکلف شده که به همین میزان به این صندوق اعتبار تزریق 

کند تا به این طریق مبلغی برای بازنشستگی آن ها ذخیره شود.

کشور  در  دارو  صنعت  طیرانی  جامعه/اعظم   
موفقیت  و  تحول  اخیر،  در سال های  به خصوص 
از  پیش  که  طوری  به  است  داشته  چشمگیری 
انقالب اسالمی تأمین داروی کشور واردات محور بود 
و فقط حدود 25درصد از داروهای مصرفی کشور، 
در داخل تولید می شد. اما پس از انقالب اسالمی، 
صنعت تولید مواد اولیه دارویی و لوازم بسته بندی 
دارو به تدریج رونق گرفت به گونه ای که در حال 
حاضر حدود 55درصد از مواد اولیه و 97درصد از 
داروهای مورد نیاز کشور از نظر عددی در داخل تهیه 
می شود و سهم ایران از واردات داروهای ساخته شده 
3درصد است. امروز مسئوالن معتقدند با وجود تأثیر 
تحریم های دارویی، متخصصان کشورمان با تکیه بر 
توان داخلی و ایمان به داشته های خویش این حربه 

دشمن را نیز بی اثر خواهند کرد.

 کمبود برخی از داروها در مقاطع کوتاه
شهرام شعـیبی،سخنـگوی 
ســازمان غــذا و دارو در 
این خصــوص می گوید: از 
سال گذشــته که موضوع 
تحریم ها عنوان شد، وزارت 

بهداشت و کارخانه های داروسازی با دغدغه هایی 
برای تأمیــن دارو و مواد اولیه مواجه شــدند و 
به فکر تهیه مواد اولیه دارو افتادند تا امســال با 

کمبود مواجه نشویم.
دکتر شــعیبی در گفت وگو با ما ادامه می دهد: بر 
پایه پیش بینی های انجام شــده، وزارت بهداشت 
دارو های خاص را تهیه و ذخیره کرد و کارخانه های 
تولیــد دارو نیز مواد اولیــه دارو ها را تا حد امکان 
خریــداری و نگهداری کردند، با این حال به دلیل 
تحریم بانک های ایران با مشکالتی نظیر انتقال ارز 
مواجه شده ایم و این مسئله موجب تأخیر در خرید 
دارو و یــا خرید مواد اولیه برای تولید دارو شــده 
است. همچنین به دلیل تحریم شرکت های حمل 
و نقل ایرانی، انتقال مواد اولیه خریداری شــده به 
داخل کشور با تأخیر انجام می شود که این مسئله 
نیز موجب می شود ما در مقاطع کوتاهی با کمبود 
برخی از اقالم دارویی مواجه شــویم که البته در 
تالش هستیم از طریق شرکت های فوریتی تأمین 

دارو این مشکل را برطرف کنیم.

  تنگناهای تولید دارو در دوران تحریم 
وی در خصــوص تنگناهای تولید دارو در کشــور 
می افزاید: صنعت داروســازی ایــران با چند دهه 
تجربه بــا وجود مشــکالت فراوان پیــش رو، در 
سال های اخیر به واسطه سرمایه گذاری های صورت 
گرفته به خصوص توســط بخش خصوصی توسعه 
قابل قبولی داشته اســت به طوری که بسیاری از 
داروهای مورد نیاز بیماران در داخل کشــور امکان 
تولید دارند و هم اکنون 160 شرکت تولید دارو در 
ایران فعال هستند که با احتساب شرکت هایی که 
در حوزه تولید داروهای گیاهی فعالیت دارند 250 
 شرکت می شــوند و حدود 97درصد از نیاز کشور

- معادل بیــش از 70 درصد ارزش کل بازار داروی 
کشور-  را تأمین می کنند.

وی می گویــد: اما با توجه به اینکه در صنعت دارو، 
هر روز شاهد تولید داروهای جدید از سرتاسر دنیا 
هســتیم که پس از تأیید توســط نهادهای معتبر 
نظارتی در سطح بین الملل وارد بازار داروهای جهان 

می شود و با توجه به اینکه تولید و مشابه سازی این 
دارو ها در سایر کشــورها زمانبر است، این مسئله 
موجب می شود همیشــه حجم اندکی از داروهای 
مورد نیاز کشور را از محل شرکت های تولیدکننده 
اصلی دارو تأمین کنیم که اغلب شــامل داروهای 
بیماران خاص، سخت درمان و یا بیماران نادر می شود 
و در مجموع 30 درصد اقتصاد دارویی کشــور را به 

خود اختصاص می دهند. 

  دارو های ایرانی چیزی از داروهای 
خارجی کم ندارد

وی با بیان اینکه صنعت داروســازی کشــور در 
نحوه ساخت دارو مشکلی ندارد، می افزاید: داروی 
ساخت داخل، از نظر مواد اولیه چیزی از داروهای 
وارداتی کم ندارد و کنترل های وزارت بهداشت در 
مورد تضمین کیفیت دارو وجود دارد و تا وقتی از 
استانداردهای الزم دارویی مطمئن نشدیم آن دارو 
به بازار عرضه نخواهد شد. ضمن آنکه دارو پس از 

عرضه در شرکت های داروسازی و داروخانه ها نیز 
همواره از سوی مسئول فنی کارخانه و کارشناسان 
سازمان غذا و داروی کشور نظارت می شود تا فرایند 

ساخت همیشه استانداردهای الزم 
را داشته  باشد و اگر استانداردهای 
الزم در ســاخت دارویی رعایت 
نشــده و یا عــوارض جدیدی از 
مصرف دارو گزارش شــده باشد، 
این داروها از ســطح داروخانه ها 

جمع آوری شود.
بــه گفته دکتر شــعیبی؛ فرایند 
کنترل کیفیت دارو تنها شــامل 
داروهای تولید کشور نیست، بلکه 

داروهای وارداتی نیز پــس از ترخیص از گمرک، 
پیش از عرضه به بازار داروی کشور و همچنین پس 
از آن همین فراینــد را طی می کنند و هم اکنون 
بیش از 54 درصد مواد اولیه تولید دارو در کشــور 
تولید می شــود و 46 درصد از طریق شرکت های 

معتبر هنــد و چیــن و در مــواردی از برخی از 
شرکت های اروپایی و اروپای شرقی تأمین می شود 
و این باور غلط که داروهای چینی از کیفیت قابل 
قبولی برخوردار نیست صحت ندارد؛ چرا که مواد 
اولیه 70 درصــد داروها و مواد اولیــه تولید دارو 
در همه کشــورها- حتی کشــورهای آمریکایی و 
اروپایی- از طریق شــرکت های دارویی چین تهیه 
می شــود، ضمن آنکه کارشناســان سازمان غذا و 
داروی جمهوری اسالمی ایران پیش از خرید مواد 
اولیه از شــرکت های دارویی هند و چین، از محل 
تهیــه مواد بازدید کرده و پس از واردات مواد اولیه 
نیز بازدید ها و آزمایش های الزم انجام می شود و در 
صورت حتی کوچک ترین مشکل مواد برگشت داده  
می شود. بنابراین آنچه به عنوان مواد اولیه تولید دارو 
وارد شرکت های داروسازی کشور می شود به لحاظ 

کیفیت کامالً استاندارد و تضمین شده است. 

  میزان افزایش قیمت دارو در دوران تحریم 
وی در خصوص میانگین افزایش قیمت دارو در 
طول یک ســال اخیر که با افزایش تحریم های 
ظالمانــه از ســوی آمریکا مواجه شــده ایم نیز 
می گوید: با توجه بــه اینکه در بحث تولید دارو 
فقط مواد اولیه مطرح نیســت و در برخی موارد 
بسته بندی فراورده های دارویی، پلیمر و جوهر نیز 
در قیمت دارو تأثیرگذار اســت نمی توان داروی 
با کیفیت باال بــدون افزایش قیمت تولید کرد. 
بنابراین میانگین افزایش قیمت دارو در این مدت 
کمتر از 10 درصد بوده اســت به طوری که در 
برخی از اقالم دارویی نظیر داروهای بیماری  های 
خاص و ضدسرطان که قیمت بسیار باالیی دارند 
با صفر درصد افزایش قیمت و برخی داروها نیز از 

10 تا 60 درصد افزایش قیمت داشته اند. 
دکتر شعیبی با اشاره به اینکه ما 
پس از پیروزی انقالب اســالمی، 
تولیدات دارویی کشور را تقریباً 
از صفر آغــاز کرده ایم، می افزاید: 
تحریم های  گفت  می توان  امروز 
ناعادالنــه در این ســال ها برای 
حوزه صنایع شیمیایی، مهندسی 
شــیمی و در مجمــوع صنایع 
دارویی کشــور تبدیل به فرصت 
شده اســت و آنچه برای ما حائز 
اهمیت اســت اینکه صنعت دارویی کشور با همه 
فراز و فرودهایی که در 40 سال اخیر تجربه کرده 
توانسته از دل محدودیت ها و تحریم ها 97 درصد 
نیاز دارویی کشــور را تأمین کنــد و امروز به یک 

صنعت داروسازی قدرتمند در دنیا تبدیل شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت وگو با »قدس«:

تحریم دارویی را به فرصت تبدیل کرده ایم 

میانگین افزایش 
قیمت دارو در طول 

 تحریم های
  یکساله اخیر

10 درصد بوده است 

بــــــرش
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مناقصه شماره4 /98 نوبت اول
شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد در نظر داردالف: اجرای فیبرنوری مسیر سخوید, بنادکوک دیزه, بیداخوید و ب: اجرای فیبرنوری سه راهی زردین, 
نیر و سخوید را در دو بخش مجزا به شرح وکیفیت مندرج در اسناد مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی 
واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده توسط مراجع ذیربط دعوت می شود پس از واریز مبلغ    -  /250.000 ریال به حساب جام شماره 1644444472 بانک 
ملت ش��عبه مرکزی یزد با شناس��ه 3400080268129 بنام شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد حداکثر تا تاریخ 6  /6  /1398 در وقت اداری به واحد قراردادهای این شرکت 
واقع در میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکز امام حسین مراجعه و با ارائه فیش بانكی اسناد مناقصه را دریافت وپس از تكمیل ، آنها را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه 

پیشنهاد خود و سایر مدارك حداکثر تا تاریخ 16  /6  /1398 به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
مدارك الزم : 

تضمین شرکت در مناقصه جهت بخش الف: به مبلغ   -  /171.000.000 ریال و بخش ب:  - /230.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانكی یا چك بانكی تضمینی یا واریز وجه نقد 
به حساب جام شماره 1644444472بانك ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080267181 بنام شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد .

2  - اسناد مناقصه
قابل توجه شرکت کنندگان :

* به پیشنهادهای مبهم ، فاقد امضاء ، مشروط ، فاقد سپرده ، با سپرده مخدوش ، با سپرده کمتر از میزان مقرر، با چك شخصی ونظایر اینها وهمچنین پیشنهادهایی که بعد 
از زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* هر گونه FOC در LOP ممنوع بوده ودرنرخ پیشنهادی، باید ارزش قیمت تخفیف وموارد رایگان در کل اجزاء مناقصه سرشكن شود. 
* در صورت درج آگهی در روزنامه استانی مالك زمان توزیع اسناد وتحویل آنها به دبیرخانه این شرکت تاریخ  چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد.

* این مناقصه یک مرحله ای بوده وگش��ایش پاکت ها در تاریخ 17  /6  /1398 درمحل اداره تدارکات و پش��تیبانی ش��رکت به نش��انی: یزد  - میدان امام حسین)ع ( ساختمان 
مرکزی شرکت مخابرات ایران  - منطقه یزد طبقه اول می باشد .
حدنصاب بازگشایی پاکتهای مناقصه یک شرکت کننده می باشد.

WWW.yazdtelecom.ir -   37333166 تلفن پاسخگویی 
 شرکت مخابرات ایران )منطقه یزد( 

ع 9
80
65
43

))تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی((
ش��رکت آب و فاضالب مش��هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری و اس��تانی و از طریق تجدید مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانكار 

ذیصالح واگذار نمایید  . 

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به ریال

نوع تضمین شرکت در  فرآیند ارجاع کاررتبه و رشته مورد نیاز

اتفاقات،  و  نواقص  رفع  نگهداری,  برداری,  بهره 
و  ارتقاء  اصالح,  برنامه(،  )طبق  ای  دوره  بازدید 
مشهد  فاضالب  و  آب  تاسیسات  متری  تله  سامانه  رسانی  روز  به 

2416/272/086/081814/000/000
گواهینامه صالحیت رتبه 5 
در رشته صنعت و معدن , 
تاسیسات و تجهیزات , نیرو

 1. واریز نقدی به حساب جاری 
شماره100050005 بانكی پاسارگاد شعبه 

آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانكی
3 . اوراق مشارکت  

4 . چک تضمین شده بانک

 http://iets.mporg.ir 1-تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی لغایت 1398/5/28 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی
قابل دریافت می باشد .    2- تاریخ و محل تسلیم پاکات اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه تكمیل شده : پایان وقت اداری مورخ 1398/6/11 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی 
شرکت آب و فاضالب مشهد ، تلفن 37008152 .   3-  الزم به توضیح می باشد که پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه همزمان با هم دریافت و پس از ارزیابی ، پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که امتیاز الزم را اخذ 

نمایند بازگشایی خواهد شد .  4- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .   5-  هزینه درج آگهی تجدید به عهده برنده مناقصه می باشد. 98048488  
  دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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برگ سبز خودرو سواری پراید 131 سایپا   مدل 1397 
رنگ س��فید روغنی   شماره موتور M13/6125667 و 
ش��ماره شاس��یNAS411100J3441324 به ش��ماره 
انتظامی 995 ن 25  ایران 12 به مالكیت مهدی مروی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ن��ب به��روز اکب��رزاده پی��وه ژن��ی مالک  اینجا
3NAAP0 سی  به شماره شا  206TU3  خودروی

EE3GJ821305 و ش��ماره موتور 165A0056191 به 

علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اس��ناد مذکور را نموده اس��ت ل��ذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز به دفتر حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران 
خودرو واقع در پیكان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س��بز خ��ودروی ه��اچ ب��ک 111SE م��دل 1395 
رن��گ س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 866ق77 
ایران 74 ش��ماره موت��ور M135677130 و ش��ماره 
شاس��ی NAS431100G5880463 ب��ه مالكیت مجید 
جعفری زاوه مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
06
53
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز،س��ند مالكیت و کارت شناسایی خودروی 
پرای��د132 م��دل 1388 رن��گ نق��ره ای به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   85 ای��ران  523د88  انتظام��ی 
2790436 و ش��ماره شاس��ی S1422288054011 به 
مالكیت عس��گر ابوطالبی مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز وسیله سواری رنگ نقره ای سیستم و تیپ 
پژو پارس ش��ماره پالک  12ایران 357ی68  شماره 
موت��ور 12484148767 ش��ماره شاس��ی19325167 
س��اخت1384 نام مالک مریم صاب��ری معینی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینام��ه موقت پای��ان تحصیالت اینجانب راش��د 
رئیس��ی زاد  فرزند ش��یر محمد به ش��ماره 1/1482 
به ش��ماره ملی 6450182601 در رش��ته حسابداری  
مقطع کاردانی ناپیوس��ته از موسس��ه اموزش عالی  
غی��ر انتفاع��ی و غی��ر دولتی هات��ف زاه��دان  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ایرانشهر /ع
98
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز ،شناس��نامه مالكی��ت خودروپراید  مدل 
74ش��ماره پالک 12ای��ران 895ط95  ش��ماره موتور 
00791466 ش��ماره شاسی S1412273506723  نام 
مال��ک غالمحس��ن کنعانی مفق��ودواز درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی مزایده عمومی 
مجموعه فرهنگی ، ورزش��ی وتفریحی کارگران خراس��ان رضوی در نظر دارد حق بهره برداری از س��الن های 
ورزش��ی در مش��هد را ب��ه صورت اجاره س��الیانه به افراد واجد ش��رایط ب��ه باال ترین و مناس��ب ترین قیمت 
پیش��نهادی واگذار نماید . متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و اخذ اسناد و مدارک به منظور شرکت در 
مزای��ده از تاریخ انتش��ار آگهی تا تاریخ 27 /1398/5 روز یكش��نبه به چاپ و تكثی��ر اداره کل تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی استان واقع در مشهد میدان فردوسی ابتدای بولوار شهید صادقی و یا پایگاه ملی مناقصات به 

نشانی http://iets.mporg.ir    مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت تحویل اسناد و مدارک شرکت در مزایده پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1398/06/13 ساعت 
14/15 می باش��د و زمان بازگش��ایی پاکت ها روز پنج شنبه 1398/06/14 س��اعت 10 صبح اتاق معاونت امور 

اجتماعی می باشد.
- س��الن ورزش��ی سرپوشیده ش��هید بابانظر به مس��احت تقریبی 1550 مترمربع واقع در مجموعه فرهنگی، 

ورزشی و تفریحی کارگران ) ساختمان شماره یک، واقع در میدان فردوسی ابتدای بولوار شهید صادقی (
- سالن ورزشی سرپوشیده به مساحت تقریبی 2400 مترمربع واقع در مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی 

کارگران شهرستان تربت جام.
- س��الن ورزش��ی سرپوش��یده ش��هید چراغچی به مس��احت تقریبی هزار و 1440 مترمربع  واقع در مجموعه 

فرهنگی ، ورزشی و تفریحی کارگران ) ساختمان شماره دو واقع در بولوار فالحی 81 مقابل مروارید 6 (
 مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی کارگران خراسان رضوی 

/ع
98
06
54
0

/ع
98
06
57
4

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن آزاد تعاونگران فتوح توس نوبت دوم 
جلسه مجمع عمومی عادی  شرکت تعاونی مسكن آزاد تعاونگران فتوح توس نوبت دوم  در ساعت 10:00 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 1398/06/7 به آدرس میدان امام خمینی تاالر عدل  برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم تقاضا 

می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور به هم رسانند.
  طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی، اعضای محترمی که امكان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د 
میتوانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی 

هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
  اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی با در دس��ت داش��تن کارت ملی و برگ سهام به همراه وکیل مورد نظر خود باید تا 
تاریخ 1398/6/3  به محل دفتر شرکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ، ورقه ورود 

به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
افرادی که تمایل به قبول پست بازرسی یا  عضو علی البدل هیئت مدیره را دارند ظرف مدت هفت روز از تاریخ 

انتشار این آگهی با در دست داشتن مدارک نسبت به اعالم کاندیداتوری به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه:    1- استماع گزارش هیئت مدیره 

2-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یكسال مالی 
3-ترمی��م اعض��ای هیئت مدیره ب��ه تعداد 2 نفر و ترمیم اعض��ای علی البدل هیئت مدیره به تع��داد 3 نفر برای 

هیئت مدیره باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره 
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آگهی تجدید مناقصه
نوبت اول

س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردی��ف 330110 
بودجه س��ال 98 در نظ��ر دارد اجرای پروژه حمل، 
زیرسازی و پخش آس��فالت لكه گیری سطح شهر 
را به مبل��غ 3/500/000/000 ری��ال به پیمانكار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت های دارای 
رتبه ابنیه یا راه می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مربوطه به امور قراردادهای ش��هرداری مراجعه 
نماین��د جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرماین��د 
ی��ا ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس                                                                                         
www.sabzevar.ir مراجعه نمایند. مبلغ سپرده 
ش��رکت در مناقصه مع��ادل 175/000/000 ریال 
به صورت نقد یا ضمانت نامه بانكی می باشد. ضمنًا 
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار 
است. آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه و تحویل 
پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان عمران 
پایان وقت اداری س��اعت 14/10 روز چهارش��نبه 
مورخ 98/6/13 می باش��د. مناقصه رأس س��اعت 
10 صبح روز پنجش��نبه م��ورخ 98/6/14 در محل 

سازمان عمران برگزار می گردد.
 مجید استیری رئیس سازمان 

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده             
نوبت سوم تاریخ انتشار 98/05/27

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم  شرکت 
تعاون��ی مس��كن آزاد تعاونگ��ران فت��وح توس در 
س��اعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/6/7 به 
آدرس می��دان ام��ام خمینی تاالر ع��دل برگزار 
می شود. از کلیه اعضا محترم تقاضا می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات زیر در جلس��ه 
حضور بهم رسانند.طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی 
مجام��ع عمومی ، اعضای محترمی ک��ه امكان حضور 
آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای 
خود را ب��ه موجب وکالتنامه کتبی ب��ه فرد دیگری 
محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی 
هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیرعضو تنها 
یک رای خواهد بود.اعضا متقاضی اعطا نمایندگی با 
در دست داشتن کارت ملی و برگ سهام به همراه 
وکی��ل موردنظر خ��ود باید ت��ا تاری��خ 1398/6/3 
ب��ه مح��ل دفتر ش��رکت مراجعه ت��ا پ��س از تایید                                                                                      
وکالتنام��ه ه��ای مزبور توس��ط مقام مج��از ، ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد .
دستور جلسه :-تمدید مدت فعالیت تعاونی

هیئت مدیره
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دعوت از بستانكاران)نوبت دوم(
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که هر 
گونه ادعایی نسبت به شرکت مجتمع کشت و صنعت 
و   3982 ثبت  شماره  به   ) خاص  سهامی   ( رخ  پایین 
تصفیه                 حال  در  که   10380198788 ملی  شناسه 
می باشد در اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قسمتی 
از قانون تجارت دعوت می شود با ارائه اصل اسناد 
و مدارک ، ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به نشانی خراسان رضوی، مشهد ، خیابان 
امام خمینی 16 ، کوچه فتاح ، پالک2 مراجعه نمایند.                                                                                                      
ادعایی  گونه  هر  مقابل  در  شرکت  است  بدیهی 
گردد.   منعكس  شرکت  به  فوق  مهلت  از  خارج  که 

مسئولیتی نخواهد داشت. 
مدیر تصفیه شرکت

مجتمع کشت و صنعت پائین رخ
محمد علی شعبانی
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه 27 مرداد 1398 16 ذی الحجه 1440 18 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9041 

روزنامـه صبـح ایـران

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

آگهی
    صفحه 6

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــند رسمى  و ماده13آئين نامه  ــاختمانهاى فاقد س دراجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در هيئت مستقردر  اداره ثبت اسناد وامالك 
شهرستان طبس(استان خراسان جنوبى) مورد رسيدگى وتائيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در 2 نوبت به فاصله 

15 روزبشرح زير آگهى ميگردد.
(قطعات واقع دربخش يك طبس)

ــدانگ اعيان يكباب منزل آقاى داود عباسى قسمتى ازپالك4– اصلى روستاى دولت آباد استجارى عرصه  1-شش
ازمحل موقوفه اميرحسنخانى به مساحت 488,71 مترمربع.

2- ششدانگ اعيان يكباب منزل آقاى مجتبى حجى زاده  قسمتى ازپالك4– اصلى روستاى دولت آباد استجارى 
عرصه ازمحل موقوفه اميرحسنخانى به مساحت 428,70 مترمربع.

3- ششدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى غالمرضا محمدزاده  قسمتى ازپالك 3 الى 11– اصلى 
خريدارى مع الواسطه از آقاى سيد نعمت اله حجازى به مساحت 251,95 مترمربع.

4- ششدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى غالمرضا محمدزاده  قسمتى ازپالك 3 الى 11– اصلى 
خريدارى مع الواسطه از آقاى سيد نعمت اله حجازى به مساحت 421,35 مترمربع.

ــمتى ازپالك 111 فرعى از 29– اصلى ديهشك پايين  ــدانگ يكباب منزل آقاى سيد حسين الياسى قس 5- شش
خريدارى مع الواسطه از آقاى سيد محمدتقى نقوى زاده به مساحت 148,65 مترمربع.

ــمتى از پالك 506 فرعى از 29– اصلى ديهشك پائين  ــجاعى  قس ــدانگ يكباب منزل آقاى ميرزاعلى ش 6- شش
خريدارى مع الواسطه از آقاى عباس حسن زاده به مساحت 194 مترمربع.

ــمتى ازپالك 627 فرعى از 29- اصلى  ــدانگ يكباب منزل خانم طاهره كاشفى قس ــاع از شش ــه دانگ مش 7- س
ديهشك پائين خريدارى مع الواسطه از آقاى محمد توكلى به مساحت كل 349,45 مترمربع.

8- سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل آقاى على اكبر عباس پور قسمتى ازپالك 627 فرعى از 29- اصلى 
ديهشك پائين خريدارى مع الواسطه از آقاى محمد توكلى به مساحت كل 349,45 مترمربع.

ــالك 1165 فرعى از  ــمتى ازپ ــتمل براعيان آقاى محمود عبدالهى قس ــدانگ يكقطعه زمين محصورمش 9- شش
ــماعيل زاده به مساحت 2408,55  ــطه از آقاى محمداسماعيل اس ــك پائين خريدارى مع الواس 29- اصلى ديهش

مترمربع.
ــى از 29- اصلى  ــالك 1512 فرعى از 1020 فرع ــزل خانم مرضيه حيدرى تمامى پ ــاب من ــدانگ يكب 10- شش

ديهشك پائين خريدارى مع الواسطه از آقاى هاشم باقريان به مساحت 149 مترمربع.
ــالك 28 فرعى از 30- اصلى  ــمتى از پ ــماعيل زاده قس ــه زمين مزروعى خانم نرگس اس ــدانگ يكقطع 11- شش

ديهشك باال خريدارى مع الواسطه از آقاى هاشم صدقى به مساحت 22195,10 مترمربع.
ــدانگ يكباب منزل خانم فاطمه سادات هاشمى قسمتى از پالك 150 فرعى از 30- اصلى ديهشك باال  12- شش

خريدارى مع الواسطه از بانو بگم نقوى زاده به مساحت 787,55 مترمربع.
ــمتى ازپالك60– اصلى خريدارى مع الواسطه از مالك مشاعى  ــدانگ يكباب منزل آقاى على دلدار قس 13- شش

احمد يعقوبى مقدم به مساحت 138,05 مترمربع.
14- ششدانگ يكباب منزل خانم بتول حبيبى قسمتى ازپالك60 – اصلى خريدارى مع الواسطه از مالك مشاعى 

احمد يعقوبى مقدم به مساحت 192,50 مترمربع.
15- ششدانگ يكباب منزل خانم بتول حبيبى قسمتى ازپالك60 – اصلى خريدارى مع الواسطه از مالك مشاعى 

احمد يعقوبى مقدم به مساحت 162,45 مترمربع.
16- ششدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان خانم معصومه مطهرى قسمتى ازپالك60 – اصلى خريدارى 

مع الواسطه از مالك مشاعى محمود يعقوبى مقدم به مساحت 189,62 مترمربع.
17- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل براعيان خانم نسرين عباسى قسمتى ازپالك60 – اصلى خريدارى 

مع الواسطه از مالك مشاعى احمد يعقوبى مقدم به مساحت 266,50 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى به استثناء بهاى ثمن  ــهم و سه چهارم يك سهم از كل پنج سهم شش ــه س 18- س
اعيان آقاى محمدجواد باقرى زاده كل پالك باقيمانده 106- اصلى خريدارى مع الواسطه از على نبى به مساحت 

كل 1585,62 مترمربع.
ــعيدرضا كريميان قسمتى ازپالك 391– اصلى  ــتمل براعيان آقاى س ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 19- شش

خريدارى مع الواسطه از على بدرام به مساحت 675,10  مترمربع.
ــالك 508– اصلى  ــمتى ازپ ــتمل براعيان آقاى صالح كرمى اول قس ــه زمين محصورمش ــدانگ يكقطع 20- شش
ــن زرگران و محمد گرانيان و هاشم  ــعلى، باقر همگى گران و حس ــطه از آقايان رمضان، عباس خريدارى مع الواس

بدرام و عباس نجف زاده و غيره به مساحت 391,25 مترمربع.
ــمتى ازپالك 14 فرعى از 538 – اصلى استجارى  ــدانگ اعيان يكباب منزل آقاى على روف غريبى قس 21- شش

عرصه از محل موقوفه عامه حاجى آقايى به مساحت 206,20 مترمربع.
ــدانگ يكباب منزل خانم زهرا فدائى تمامى پالك 2 فرعى  ــاع از شش 22- موازى دو دانگ و يك چهارم دانگ مش
ــرمى و فاطمه مجنونى به مساحت كل  ــطه  از محمدعلى فدائى و خديجه ش از 1022– اصلى خريدارى مع الواس

304,70 مترمربع.
ــدانگ يكباب منزل خانم معصومه فدائى تمامى پالك 2  ــه چهارم دانگ مشاع از شش ــه دانگ و س 23- موازى س
فرعى از 1022– اصلى خريدارى مع الواسطه  از محمدعلى فدائى و خديجه شرمى و فاطمه مجنونى به مساحت 

كل 304,70 مترمربع.
24- ششدانگ يكدربند مغازه آقاى محمدحسين بخشى قسمتى از پالك 1291– اصلى خريدارى مع الواسطه از 

ورثه مرحوم حسن جهانيان به مساحت 37,50 مترمربع.
25- ششدانگ يكباب منزل آقاى عليرضا توفيقى تمامى پالك1511– اصلى خريدارى مع الواسطه از ماه طلعت 

شيبانى به مساحت 395,61 مترمربع.
ــمتى از پالك يكفرعى از 1625– اصلى خريدارى مع  ــدانگ يكباب منزل خانم ليلى يعقوبيان موخر قس 26- شش

الواسطه از آقايان على و محمدحسين قادرى  به مساحت 244 مترمربع.
ــاع از پانزده سهم از ششدانگ يكباب منزل آقاى مهدى غالمزاده تمامى پالك 1635– اصلى  ــهم مش 27- نيم س

خريدارى مع الواسطه از زهرا حدادى به مساحت كل 138,35 مترمربع.
ــمتى از پالك 1881– اصلى استجارى عرصه از محل  ــدانگ اعيان يكباب منزل خانم ربابه ميرزاده قس 28- شش

موقوفه عامه اميرحسنخانى به مساحت 451,40 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى مسعود هاديان مقدم قسمتى ازپالك 1988– اصلى  29- شش
خريدارى مع الواسطه ازآقاى سيد ابوالفضل و ملك تاج خانم  و سعادت خانم همگى حجازى اسالمى به مساحت 

504  مترمربع.
ــاختمان ادارى بانك سپه به نمايندگى على شيعه زاده قسمتى از پالك 2230–  ــدانگ اعيان يكباب س 30- شش

اصلى استجارى عرصه ازمحل موقوفه عامه حاج محمد زرگر به مساحت 364 مترمربع.
ــتى ثانى تمامى پالك 2356– اصلى خريدارى مع الواسطه از  ــعود فهرس ــدانگ يكباب منزل آقاى مس 31- شش

غالمحسين و خانم مريم هردو صادقى مقدم به مساحت 178,40 مترمربع.
ــالك 2547– اصلى واگذارى از  ــاى محمدابراهيم اخوان صفار تمامى پ ــان يكدربند مغازه آق ــدانگ اعي 32- شش

كميسيون واگذارى منازل و واحدهاى تجارى مورخه 1361/07/25 به مساحت 37,35 مترمربع.
ــطه  ــمتى ازپالك 3557– اصلى خريدارى مع الواس ــميان ثانى قس ــدانگ يكباب منزل آقاى احمد قاس 33- شش
ــاحت 197,70  ــنگچولى ثانى به مس ــا فاطمه ميروزاده و عفت صانعى و زهرا س ــميان ثانى و خانمه ــى قاس از عل

مترمربع.
34- ششدانگ يكباب منزل آقاى مسعود نعمتى قسمتى ازپالك يكفرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه از 

خانمها فروزنده و آذرميدخت و آقاى محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 182,55 مترمربع.
35- ششدانگ يكباب منزل آقاى قاسم توكلى نيا قسمتى ازپالك يكفرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه 

از خانمها فروزنده و آذرميدخت و آقاى محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 252,12 مترمربع.
36- ششدانگ يكباب منزل آقاى صادق رضائى قسمتى ازپالك يكفرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه از 

خانمها فروزنده و آذرميدخت و آقاى محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 300,93  مترمربع.
37- ششدانگ يكباب منزل آقاى مسعود مخلصى قسمتى ازپالك يكفرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه 

از خانمها فروزنده و آذرميدخت و آقاى محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 132,65 مترمربع.
ــتمل براعيان آقاى على غفورى قسمتى ازپالك  دو فرعى از  ــدانگ ششدانگ يكقطعه زمين محصورمش 38- شش

4680-اصلى خريدارى مع الواسطه از آقاى جهانگير رحمانى به مساحت 446,68 مترمربع.
ــمتى از پالك  دو فرعى از 4680-اصلى خريدارى مع  ــلى قس ــدانگ يكباب منزل آقاى حميدرضا توس 39-شش

الواسطه از آقاى جهانگير رحمانى به مساحت 166,80 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان خانم رخساره ابراهيمى قسمتى ازپالك  126 فرعى از دو  40- شش

فرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه از على آقا رحمانى به مساحت 277,80 مترمربع.
ــطه از آقاى  ــمتى از پالك  4720-اصلى خريدارى مع الواس ــدانگ يكباب منزل آقاى على اكبريان قس 41- شش

كامران غياثى به مساحت 355,50 مترمربع.
42- ششدانگ يكباب منزل خانم حكيمه رضائيان تمامى پالك 20 فرعى از 4763– اصلى خريدارى مع الواسطه 

از على آقا رحمانى به مساحت 250,96 مترمربع.
43- ششدانگ يكباب منزل نيمه ساز آقاى حميدرضا صفرپور غريب قسمتى از پالك 212 فرعى از 4763– اصلى 

خريدارى مع الواسطه از على آقا رحمانى به مساحت 180,95 مترمربع.
 (آگهى اصالحى بخش يك)

ــتمل براعيان به استثناء بهاى ثمن اعيان تمامى پالك 1157 فرعى از  ــدانگ يكقطعه زمين محصورمش 44- شش
29– اصلى ديهشك پائين على اصغريان خريدارى مع الواسطه از على گلستانى به مساحت 238,30 مترمربع كه 

در آگهى قبلى اشتباها قسمتى از پالك قيد گرديده است.
ــك  ــمتى از پالك 1259 فرعى از 29– اصلى ديهش ــن زاده قس ــدانگ يكباب منزل خانم مرضيه حس 45- شش
ــاحت 845,22  مترمربع. كه در آگهى قبلى پالك 29-اصلى  ــى به مس ــطه از قلى عباس پائين خريدارى مع الواس

از قلم افتاده است.
ــك فرعى از 1280– اصلى خريدارى از  ــه زمين مزروعى آقاى على عابدى تمامى پالك ي ــدانگ يكقطع 46- شش
ــهرت همگى حقانى و ورثه مرحوم  ــيد عباس ش ــادات و بى بى زهرا و بى بى زكيه و آقاى س خانم ها صديقه س
سيد حبيب اله حقانى و بانو عذرا سالمى به مساحت 626,30 مترمربع. كه در آگهى قبلى اشتباها مساحت ملك 

651,20  مترمربع قيد گرديده است.
(آگهى اصالحى بخش سه)

ــه طبس  ــدانگ يكباب منزل خانم زهرا رفعتى تمامى پالك 187 فرعى از 182– اصلى واقعدر بخش س 47- شش
خريدارى مع الواسطه از خانم زهرا صنعتى مقدم به مساحت 186,20 مترمربع. كه در آگهى قبلى اشتباها بخش 

يك طبس  قيد گرديده است.
ــخاص ذينفع درآراء اعالم شده ابالغ ميگرددچنانچه اعتراضى  ــيله به فروشندگان ومالكين مشاعى واش لذابدينوس
ــتاها ازتاريخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملك  دارندبايد از تاريخ انتشارودرروس
ــليم ورسيد اخذ نمايندمعترضين بايدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  تس
ــه اداره ثبت محل تحويل نمايند ودرصورتيكه اعتراض  ــت ب بدادگاه عمومى محل نمايند وگواهى تقديم دادخواس
ــت بدادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت  درمهلت قانونى واصل نگردديا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت مانع ازمراجعه متضرربدادگاه نخواهد بود؛ ودرخصوص  ــند خواهد نمود.ضمن اينكه صدور س بصدورس

آگهى اصالحى ازتاريخ انتشار نوبت اول مهلت اعتراض سى روز خواهد بود.9805786
تاريخ انتشار نوبت اول:98/05/12
تاريخ اتنشار نوبت دوم:98/05/27

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس

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

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015003399 – 1398/4/30 هيئ برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض مثقاضى 
ــماره 0740526200 كدملى 0740526200 صادره تايباد فرزند عبدالرحمن در  ــن به شناسنامه ش آقاى محمد روش
ــماره 676/726 فرعى از 250 اصلى واقع در  ــاحت 332,25 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل مخروبه به مس شش
خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت ولى روشن و قسمتى از پالك محرز 
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. 9805806
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/27

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 139860306015003143 – 1398/04/22 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 129 كدملى 0492529620 صادره رى فرزند محمدحسين در ششدانگ  ــنامه ش ــاهى به شناس آقاى محمد ش
ــان رضوى بخش 14  ــماره 115 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس ــاحت 150 مترمربع پالك ش يكباب منزل به مس
ــين علمى و قسمتى از پالك محرز گرديده است.  ــمتى از مالكيت غالم حس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به اين اداره تس

ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس
صادر خواهد شد. 9805812

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/27

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــماره 139860308001002088 ـ 1398/05/08 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد فرهمند راد  فرزند غالمحسين  بشماره شناسنامه 248 صادره از بيرجند  شماره 
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 48/27 متر مربع قسمت از پالك 7 فرعى از  ــبت به شش ملى 0651766214 نس
215 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت اسدا... دره ميركى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس

صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805813
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/27

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــت اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــماره 139860308001002091-1398/05/08 هيئ ــر راى ش ــمى            براب رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــبت به  ــماره ثبت 620 بيرجند نس ــماره ملى 10360021303 و ش ــركت فروزان به ش مالكانه بالمعارض متقاضى ش
ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 67948 متر مربع قسمتى از پالك 687 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل 
سهام مجهول پالك 687 ـ اصلى 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 
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم  ــليم اعتراض،دادخواس تس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805814
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/27

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــماره 139560308001001715 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــمى            برابر راى ش رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى/ غالم حسين نوكى فرزند اكبر بشناسنامه 4 صادره از بيرجند  كدملى 0652410774 در ششدانگ يك 
ــتمل بر اطاق به مساحت 311 متر مربع از پالك 55 فرعى از 284 اصلى بخش 2 حوزه ثبت  ــجر مش قطعه زمين  مش
ملك بيرجند از محل مالكيت محمد حسين نوكى و اكبر نوكى و فاطمه نوكى 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 دوماه اعتراض خود رابه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805816
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/12                تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/27

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

امالك واقع در بخش 39 يزد- دهشير و توابع
1223فرعى از199 اصلى – آقاى محمد صادق امينى خوئى دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه پالك ثبتى برابربه 
ــدانگ 1676/30 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001022 مورخ1398/04/26 واقع در  مساحت شش

بيدا خويد خريدارى عادى مع الواسطه  از  شايسته سليمانى مالك رسمى 
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مرجع قضائى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس

تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9805826
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1398/05/27
اميرحسين جعفرى ندوشن   

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

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

امالك واقع در بخش 6 يزد - تفت و توابع
ــاحت ششدانگ  ــدانگ باغ پالك ثبتى برابربه مس ــاع از شش ــه دانگ مش 3308- اصلى – آقاى على اخوان تبريزى س
2464/50 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001048 مورخ 1398/04/29واقع در تفت خريدارى عادى 

مع الواسطه  از بى بى گوهر مالك رسمى 
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مرجع قضائى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس

تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9805827
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: يك شنبه 1398/05/27
اميرحسين جعفرى ندوشن   

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

شماره:139860318018001710     تاريخ : 1398/04/25
اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــورخ 1398/02/30 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860318018000734م برابر راى ش
ــنگر تصرفات مالكانه بالمعارض  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك س ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 4230 در ششدانگ يك باب خانه و  ــماره شناس ــيد محمد ميرى نارنجكلى فرزند مير احمد بش متقاضى آقاى س
ــكونى مجزى شده از پالك 12 فرعى از 3 اصلى واقع در رودبرده  ــاحت 206/17 متر مربع با كاربرى مس محوطه به مس
بخش 12 گيالن كه براى آن شماره 2568فرعى در نظر گرفته شده ،خريدارى از مالكيت رسمى موسى عدل رودبرده 
ــود در صورتى كه  ــوم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت لذا به منظور اطالع عم ــرز گرديده اس مح
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نس اش
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
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. م الف 1971 آ-9805780
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/27

سيد روشن آقازاده 
 رئيس ثبت اسناد و امالك سنگر

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  ــماره139860301046000240هيئت اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى خانم زهرا اصغرى جعفرى فرزند محمد على بشماره شناسنامه74 صادره ازورامين درششدانگ يك 
ــاحت417/60 مترمربع ازپالك5990فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت  قطعه زمين وبناى احداثى به مس
ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى حسين كارخانه وشوكت كارخانه وحسين سعيدى فرد ومجتبى كارخانه 
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه  محرزگرديده اس
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 شد 170ث/م الف  آ-9806570
 تاريخ انتشار نوبت اول: 98/5/12 
تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/27  

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

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

ــماره 139760306015009506- 1397/11/29 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 0740081837 كد  ــنامه ش ــا به شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم گلثوم جان آس
ــاحت 124,79 متر  ــدانگ يكباب منزل به مس ملى 0740081837 صادره تايباد فرزند رحمن در شش
مربع پالك شماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل 
ــمتى از مالكيت غالمسرور باجرات و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم  قس
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
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. 9806505
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/27 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/11

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ︗﹢︨ ️﹋︫︣ ﹟︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٩۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠١٨۴٨٣
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١-آ﹇︀ی ︨﹫︡︡﹝﹞︧﹫﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٧٩٠٢٩٧٢٠۵ ٢-آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ ﹝﹞︡︎﹢ر﹝﹆︡م ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٣٩٨٣۴۶٩١ ٣-آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ﹝︺︡﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶۴۴٩۴٧٢٢۵١ ۴-آ﹇︀ی 
︨﹫︡﹝﹞︡﹝﹢︨ــ﹢ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠١۴٢۶٩۵٠ ۵-︨︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی ر︲﹢ی ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ١-︮﹠︡وق ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ﹋︪﹢ری ︋﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و﹢﹠︻ ﹤︋ ︡﹠﹝︋ ︀ر﹫︪﹨ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞-۶ ︡﹡︫︡ ︀ب︐﹡ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا ﹩﹚︻ ﹢︱︻ ️﹝︨
و︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ دا︀ ر﹨﹫︀﹁️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٧-روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر﹇︡س 

︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡.︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ٣١,١٣٩٧,٠۴ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. 
(۵۶٨٧٣٩) ﹟﹢︗ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۶
۵۱
۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ︗﹢︨ ️﹋︫︣ ﹟︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٩۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠١٨۴٨٣
 ️﹫﹨ ا︻︱︀ی ︉﹢︭︑ رد﹢﹞ ﹏︫︣ح ذ ﹤︋ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︡ود و ا︠︐﹫︀رات : ︫︡ ︀ذ︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩٨,٠١,١٨﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︧﹚︖︑ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر ﹤︋
﹝︡︣ه ﹇︣ار ﹎︣﹁️ . ﹝︭﹢︋︀ت دو﹝﹫﹟ ︗﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫ــ︣﹋️ ﹋︪ــ️ و︮﹠︺️ ︗﹢﹟ درروز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ١٨,٠١,٩٨ ١-ا︗︣ای ﹝﹀︀دا︨︀︨﹠︀﹝﹥ در︀ر﹢ب 
︣﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر︫︣﹋️ و﹀︀︸️ از ا﹝﹢ال   ︋﹫  ︮️︣︡﹞ ــ︣﹋️ و﹋﹢︫ــ︩ در︎﹫︪ــ︊︣د ا﹨︡اف آن ٢-ا︻﹞︀ل ــ︡ه وا﹇︡ام دراداره ا﹝﹢ر︫   ︫︰﹢﹀︑ ا︠︐﹫︀رات
︣ای اداره ا﹝﹢ر  وداراــ﹩ ﹨ــ︀ی آن ٣-︑﹫﹥ و︑﹠︷﹫﹛ و ارا﹥ ︵︣ح ︑︪ــ﹊﹫﹑︑﹩ وآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ واداری و﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝﹆︣رات ود︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨ــ︀ی ﹐زم︋ 
︫ــ︣﹋️ ︋ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︗﹢︭︑ ️ــ︉ ۴-︑︡و﹟ ،﹡︷︀رت وا︗ــ︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و︵︣ح ﹨︀ی ا︗︀ر﹩ ︫ــ︣﹋️. ١-۴-ا︗︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ و︑︭﹞﹫﹞︀ت و﹝︭﹢︋︀ت 
 ﹤︀﹞︣ا︠︢ وام-︨ــ ️︗ ﹩۵-︋︣ر︨ــ ︉﹢︭︑ ️︗ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︋ ﹤︫ــ︣﹋️ وارا ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ــ﹥ و︋﹢د︗﹥ و︮﹢ر﹞︀﹡︣︋ ﹜﹫︷﹠︑و ﹤﹫︑-۴-ــ︣ه ٢︡﹞ ️ــ﹫﹨
︣﹋︐︀︎︦ از︑︭﹢︡﹞ ️﹫﹨ ︉︣ه ۶-ا﹡︖︀م  ︀م︫  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری وا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و﹆﹢﹇﹩ و﹡﹫︣︠︤︡و﹁︣وش︨  ︀﹡﹊︀ و﹝﹢︨︧︀ت︨   ︋︀ ﹎︢اری و﹝︪ــ︀ر﹋️︋ 
ــ︣﹋️ و︎︣وژه ﹨︀ی در︀ل ا︗︣ا ٧-ا﹇︀﹝ــ﹥ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ د︻﹢ی ود﹁︀ع  ︀﹝﹢︲﹢ع ︻﹞﹙﹫︀ت︫  ﹨︣﹎﹢﹡ــ﹥ ﹝︺︀﹝﹙ــ﹥ و ا﹡︺﹆︀د ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹇ــ︣ارداد دا︠﹙﹩ و︠︀ر︗﹩ دررا︋︴﹥︋ 
از﹨︣﹎﹢﹡ــ﹥ د︻﹢ی ︀︑︧ــ﹙﹫﹛ ︋﹥ د︻ــ﹢ی ︀ا﹡︭︣اف ازآن ا︻﹛ از  ﹩﹇﹢﹆︀﹋﹫﹀︣ی ︋︀دا︫ــ︐﹟ ︑﹞︀م ا︠︐﹫ــ︀رات ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ا﹝︣دادر︨ــ﹩ از﹅ ︎︥و﹨︩ ﹁︣︗︀م 
 ﹏︀︧﹞ ︀م و﹋﹞︀ل در﹝︑ و︋︴﹢ر﹋﹙﹩ ا︠︐﹫︀ر ﹚︮ ︋︡ون ا︠︐﹫︀ر ︀ ︀︋︣و﹋﹫﹏ ︨ــ︀زش اد︻︀ی ︗︺﹏ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︨﹠︡︵︣ف وا︨︐︣داد︨ــ﹠︡︑︽﹫﹫︣ داور﹫﹫︽︑،﹤﹛︀︭﹞
﹆﹢﹇﹩ ︫︣﹋️ ٨-﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︫ــ︣﹋️ در︋︣ا︋︣ادارات –︨︀ز﹝︀﹡︀ و﹝﹢︨︧︀ت دو﹜︐﹩-︻﹞﹢﹝﹩ و︭︠﹢︮﹩ ٩-ا﹝︱︀ ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د واوراق ︋︀دارو︑︺︡آور،﹇︊﹢ل 
︑︺﹢﹡︣︸،︧︡ــ﹩،︎︣دا︠️ ووا︠﹢ا︨️ اوراق ︑︖︀ری،︑︽﹫﹫︣و︑︡︊﹏ و ﹁︧ ﹇︣ارداد﹨︀ ،ا﹇︀﹝﹥ وا︋︴︀ل ﹇︣ارداد﹨︀،ر﹨﹟ ﹎︢ا︫︐﹟ ا﹝﹢ال ﹝﹠﹆﹢ل و︾﹫︣﹝﹠﹆﹢ل 
︫ــ︣﹋️،﹁﹉ ر﹨﹟ وو︔﹫﹆﹥ و﹜﹢﹋︣ارا،︑︱﹞﹫﹟ د﹢ن ،ا︗︣ای ا︨ــ﹠︀د ﹐زم ا﹐︗︣ا ١٠-︻︤ل و ﹡︭︉ ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︫︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ︗﹢﹟ و ︑︺﹫﹫﹟ ︫︽﹏،ح

 ︀ ️﹋︫︣ ︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥. ١١-︋﹥ ا﹝︀﹡️ ﹎︢رادن ﹨︣ ﹡﹢ع ︨ــ﹠︡ ﹝︡رک و︗﹢ه﹨ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ق،د︨︐﹞︤د،︎︀داش،︑︣﹁﹫︹،︑﹠︊﹫﹥،﹝︭︣︠﹩،︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩ ︋︣ ا︨ــ︀س آ﹢﹇
اوراق ︋︀دار و ا︨︐︣داد ا﹡︀. ١٢-﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ︫︣﹋️ در ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی و ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︐﹋︫︣ ︣︀︨︀ ا︻﹛ از ︑︀︋︺﹥ . ١٣-ا﹁︐︐︀ح 
 ﹤︋ ﹤ارا ️︗ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︤ارش﹎ ﹤﹫︑-١۴ .رد﹢﹞ ︉︧ ︀﹡︤د آ﹡ ︀︋︀︧ از ︋︀﹡﹉ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ و ︭︠﹢︮﹩ دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ و ا﹡︧︡اد ﹉ ︣﹨ ︧︀ب ﹡︤د

﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ و ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده. ١۵-﹨︤﹠﹥ ﹋﹞﹉ ﹨︀ی ︋﹑︻﹢ض ︾﹫︣ ︫︣﹋️ در ︀ر﹢ب ︋﹢د︗﹥. 
(۵۶٨٧۵١) ﹟﹢︗ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۶
۵۱
۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا﹜﹞︀ن ︎﹢﹐د ︎︀︨︀ر﹎︀د 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٨۶۴۵ و 

١٠٣٨٠۶۴٩٩٠۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩               
﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ﹝︣﹋ــ︤ ا︮﹙﹩ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ 
آدرس: ﹝︪︡ – ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢۴ ︗︀ده ﹇﹢︀ن – 
 ︉﹠︗ – ︣︑︣ ﹠︺︐﹩ ﹁﹠︀ور︀ی︋  ︣ک︮   ︫︩︊﹡
ــ︣﹋️ ا﹜﹞︀ن ︎﹢﹐د  ︫ــ︣﹋️ ︵﹢س ︎﹫﹢﹡︡ –︫ 
︎︀︨ــ︀ر﹎︀د - ﹋︡︎︧︐﹩ ٩٣۵۵١١٨٧٠٩ ︑︽﹫﹫︣ 
ــ︣ح ﹁﹢ق   ︫﹤ ︀﹁ــ️ و ﹝ــ︀ده ۴ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥︋ 

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

(۵۶٨٧۵۴)

/ع
۹۸
۰۶
۵۱
۹

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︵﹢س ︨ ️﹋︫︣ ﹟﹫︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٧١٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٢۵٢٠٧
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٠٩١٣٠۵۶۴٣  ﹠︀ه︫  ︡ :  ︡﹝﹞︤دان︎  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ﹡﹫︣ه ﹎﹙︧ــ︐︀﹡﹩ ﹡﹫︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢٩٩٣٠۴٣٠٧٢ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
﹁︀︵﹞﹥ ︤دان ︎﹠︀ه ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٢٩٩١٧٧٧١٨۴ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡ . ﹋﹙﹫﹥ اوراق ︋︀دار ، 
﹇︣ارداد﹨︀ ، ﹉ ﹨︀ و ︨﹀︐﹥ ﹨︀ و ا︨﹠︀د ︑︺︡آور ︫︣﹋️ ︋︀ دو ا﹝︱︀ء ﹝︪︐︣ک ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹊﹩ از ا︻︱︀ء ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ دو ا﹝︱︀ء ﹝︪︐︣ک دو ﹡﹀︣ از ا︻︱︀ء ︀︋ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ و در ︾﹫︀ب ، ️﹋︫︣ ︣﹞
(۵۶٨٧٧۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۶
۵۲
۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋﹫︀ن ﹋︀ر ︑﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩۴٢٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۴٩۵۵٠
 ﹩﹡︀︐︧﹫︨ ﹩︀﹫︲ ﹟︧ ︡﹫︨ ︀ذ ︫︡ : ١ – آ﹇︀ی︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩٨,٠۵,٠٣﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︧﹚︖︑ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر ﹤︋
︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩٠٩۴٣٢۶١۵٣٨ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢ –︠︀﹡﹛ ︋﹩ ︋﹩ ﹝﹙﹫﹥ ︑︣ا︋﹩ ︋︀ ﹋︡﹝﹙٠٩٣٣۴٠١٧٣۶﹩ 
︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه. ٣ –︠︀﹡﹛ ︫ــ﹫﹞︀ دا﹡︩ آ﹝﹢ز ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴٣۵۴٨٧٨٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢﹨﹫︡﹞ ️︣ه. 
︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت دو︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡ه ا﹡︡ . و ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ︋︀دار و ︑︺︡ آور ر︨﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د 

﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
(۵۶٨٧٨٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۶
۵۲
۱

 ︀آ︨﹞︀ن آر ︀︨︣︣دی ا﹍﹡︀︗ ︣ا﹡﹍︣دی و︣ات ︫︣﹋️ ا﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵۴۴٨۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴٩١٧١۵٣

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٢٧ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٧٢,١٢٨,٢٠٨٧٨ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,١۴ اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث 
 ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ ری﹢︪﹋ ﹩︀﹝﹫︎︀ن ﹨﹢ا﹞رخ ١٣٩٧,١١,٣٠ ︨ــ︀ز﹢﹞ د︨ــ︐﹩ و﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی و﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ۶٧٩٩٨ ︹︀﹠︮ ﹩﹍﹠﹨︣﹁
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏ ا﹜︀ق ﹎︣د︡: ارا﹥ ﹋﹙﹫﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︧ــ︀﹁︣ت ﹨﹢ا﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩، ︮︡ور ︋﹙﹫︳ 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹐زم ︗︋ ️︣ه ︋︣داری ﹐زم ︋︀ ر︻︀️ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹩ ﹋︪﹢ری. 
(۵۶٨٨٠٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۶
۵۲
۲

س
,۹
۸۰
۶۵
۳۷

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹑﹝️ ︑﹢س︫   ︨︦︣د  ︎️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣١٢۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨۵٩٠١

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١-آ﹇︀ی ا︫﹊︀ن ر﹋﹠﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٣٣٠۶١٣ ︋︧﹞️ 
 ﹩  ︋﹩  ︋﹜﹡︀ ︧ــ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٣-︠   ︋٠٩٣٧٧٠٨٠٩٧ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩︀﹝︽ دن﹐ ﹤  ︋︉﹆﹚﹞ ﹤﹞﹢︭︺﹞ ﹜﹡︀ ر﹫ــ︦ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه ٢-︠ 
 ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ️﹝︧ــ ︧ــ﹞️ ︻︱ــ﹢ ︻︀دی ۴- آ﹇︀ی ر︲︀ ︡﹝﹞ــ︀ن ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٧١٨٨۶٣︋   ︋٠٩٣۴١٨٧١٧٧ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹩﹡︀﹀︮ر︋︀︋ــ﹥ ﹝﹢︨ــ﹢ی ا
                       ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ﹅﹀︐﹞ ا﹝︱︀ی ︀ ︀﹡﹊﹩ و ︻︀دی︋  ︀دار و ︑︺︡ آور ر︨ــ﹞﹩ و︋  ــ︀ل ا﹡︐︀ب و﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ︫ــ︣﹋️︋ 

﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︣ ︫︣﹋️ و ﹝﹊︀︑︊︀ت اداری و ﹇︣ارداد﹨︀ی دا︠﹙﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
(۵۶٩۶١٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۶۵
۲۴

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡﹫︣و︫  ︡﹝︀ت︎   ︠️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨٩٢۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۴۶٨٣۴

ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٢۴ و ︗﹙︧﹥ ︑﹠﹀︧ــ﹩ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,٠۶ و ︗﹙︧﹥ ︑﹠﹀︧﹩  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
١٣٩٨,٠۵,١٣ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐ــ﹩ ︋﹥ ١٣٩٧,١٢,٢٩ ︑︭﹢︉ ﹎︣د︡. ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و 
︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ آ﹎︀﹨︀ن ︑︣از ︑﹢س ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٩٩۶٢٨ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ︮︀︋︣ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩۴١٢٧٨۶٩٧ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٣٩٨,١٢,٢٩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر 

﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫︡.
(۵۶٨٨۴٩) ︪︡﹞ 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

مسجد باید در اولویت باشد  حوزه: مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی گفت: در مناسبت های خاص مانند عزاداری های ماه های محرم و صفر شاهد کاهش حضور مردم به ویژه جوانان در مساجد 
و حضور پررنگ تر آن ها در هیئات مذهبی هستیم. ما مخالف هیئت نیستیم، اما مسجد باید در اولویت باشد و به فرموده امام حسین)ع( مساجد به عنوان سنگر اصلی در نبرد با دشمنان است و نباید این سنگر را خالی 

کنیم. حجت االسالم محمد وفایی همچنین از برگزاری همایش بزرگ تجلیل از فعاالن مسجدی و ائمه جماعات مساجد از ساعت ۹ تا ۱۲ روز چهارشنبه سی ام مرداد ۹۸ در مجمتع فرهنگی آیه ها خبر داد.

نسبت بین مردم ساالری دینی و حکومت اسالمی 
سیاسی  اندیشه  بخش های  مهم ترین 
امام در ســه حوزه قابل تقسیم بندی 
است. نخست فلسفه و کالم سیاسی، 
دوم اخالق سیاســی و سوم مباحث 
مربوط به فقه سیاسی. شاید در مورد 
فقه سیاســی حضرت امــام مطالبی 
به صــورت جســته و گریخته بیان 

شــده باشد، ولی در مورد فلسفه سیاســی و اخالق سیاسی مباحث ناچیزی 
مطرح شــده است. بحث انسان شناسی ما را به بحث دیگر در عرصه سیاست 
می رساند و ما می توانیم در حوزه سیاست همچنانکه در انسان شناسی صحبت 

شد، سخن به میان آوریم. 
حضرت امــام)ره( معتقد اســت در ســاحت نظام های سیاســی، می توانیم 
از ســه نــوع سیاســت و حکومــت و نظام سیاســی یاد کنیم. یک دســته 
حکومت هــای بی توجــه به خــدا و بی توجه به مردم اســت. این دســته از 
حکومــت را می توان حکومت های اســتبدادی و دیکتاتــوری و طاغوتی نام 
گذاشــت. این حکومت ها نه رضایت خدا برایشــان مهم اســت و نه رضایت 
 مــردم. مثالی که حضرت امام برای این دســته از حکومت هــا یاد کرده اند، 

حکومت فرعون است. 
دسته دوم، حکومت های مشروطه و جمهوری است. حضرت امام می فرمایند، 
این حکومت ها به خداوند متعال بی توجه هســتند یا شرط مخالفت را دارند. 

این ها به مردم و رضایت اکثریت مقید هستند. 
بــه نظر امام)ره( دولت اســالمی هیچ کدام از این دو مدل نیســت؛ یعنی نه 
حکومت اســتبدادی است که در آن امیال و هواهای یک شخص در آن حاکم 
باشد و نه حکومت مشروطه و جمهوری است که فقط مقید به رضایت اکثریت 
باشــد. در نظام سیاسی اسالمی دو ویژگی وجود دارد: نخست اینکه مقید به 
رضایت الهی اســت و دوم مقید به رضایت مردم نیز هســت. البته این رأی و 
خواســته مردم در حدودی اعتبار دارد که مغایر با دستورات خداوند نباشد. از 

این قبیل می توانیم از حکومت رسول اهلل یاد کنیم. 
حضرت 13 ســال در مکه بودند و مشروعیت الهی نیز داشتند، ولی حکومت 

اسالمی شکل نگرفت، چرا که بیعت مردم وجود نداشت. 
پــس از بیعت مردم یثرب بــه مدینه مهاجرت کرده و حکومت اســالمی را 
تشــکیل دادند. در حکومت حضرت علی)ع( نیز همیــن مورد مصداق دارد. 
تعبیر»لو ال حضور الحاضر« مربوط به همین بخش می شــود. در واقع در دولت 
اســالمی سه رکن وجود دارد، استحقاق، شــرعیت و بسط ید و مقبولیت. در 
قرآن کریم برای بحث اســتحقاق می توانیم به مســئله حضرت ابراهیم اشاره 
کنیم؛ ایشان هنگامی که به مقام امامت پس از نبوت رسید از خداوند پرسید 
»و مــن ذریتی؟« یعنی این منصب امامت در ذریه من هم ادامه پیدا می کند؟ 
خداوند فرمود: عهد من به ســتمکاران نمی رسد. آنچه با عنوان مردم ساالری 
دینی از آن یاد می شــود همین مسئله است. در جمهوری اسالمی نیز همین 

نکات مورد توجه بوده است. 
امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: اگر کسی را به من معرفی کنند که در زمینه ای 
متخصص اســت، من او را به کار می گیرم، مشــروط به اینکه عاقل و متدین 
باشد. حضرت در چرایی ذکر این دو ویژگی می فرمایند: اگر عقل نداشته باشد 
باید او را با مردگان مقایســه کرد و اگر دین نداشــته باشد، دیگران از ناحیه 
او امنیت نخواهند داشــت. »الن فقد الدین، فقد االمن«. این دو ویژگی همان 

شاخصه های عاقل و عادل بودن امام هستند.
اما مشارکت مردم و مردم ساالری دینی در نظام سیاسی تا چه حدی مطلوب 

است؟ 
با توجه به دیدگاه حضرت امام باید این مشــارکت، حداکثری باشد. اگر بشود 
همه مردم مشــارکت کنند، مطلوب تر اســت و اگر حتی یک نفر مشــارکت 
نداشــته باشد، مذموم تلقی خواهد شد. انتظار از انسان مطلوب در آیات قرآن 
این است که »لیقوم الناس بالقسط«؛  یعنی انبیا آمده اند تا مردم را برپادارنده 
عدالت قرار دهند. چه زمانی مردم برپادارنده قســط می شوند؟ انبیا آمده اند تا 
با اصالح اندیشــه ها و انگیزه های مردم، آن ها را برپادارنده عدالت کنند. پس 

مردم باید خود کارگزار و عامل باشند. 
آیه دیگر آیه تعاون اســت: »تعاونوا علــی البر و تقوی« که مردم را به کارهای 
نیک و موردپسند فرا می خواند. از این نظر در اندیشه سیاسی امام)ره( تأکید 
زیادی بر مردم و حضور و جایگاه مردم می شــود. نقش مردم در این اندیشــه 

بسیار جدی است.
نظام سیاســی مطلوب در اندیشــه امام بــا تحقق این چهــار مؤلفه محقق 
می شــود: مؤلفه نخســت، وجــود رهبری الهی اســت، دوم، وجود اســالم 
جامع و کامل، ســوم امت اســالمی و چهارم نظام سیاســی و دولت مطلوب 
اســت. امام در ســطح ملی ایــن را انجام دادنــد ولــی در وصیت نامه خود 
متذکــر شــدند می خواهنــد حکومت هــای جمهوری مســتقل تشــکیل 
شــوند و از همگرایــی آن ها اتحاد جماهیر اســالمی برپا شــود تــا با ظهور 
 حجت، شــاهد تحقق حکومت جهانی اســالمی باشــیم که نهایت فلســفه 

سیاسی اسالمی است.

شرط اثرگذاری در نهی از منکر 
با همراهی دیگران محقق می شود 

مفتاح: متن زیر بخشــی از جلســه 
چهــل و هشــتم درس خــارج فقه 
فرهنگ آیت اهلل محسن اراکی درباره 
ضرورت امر به معروف و نهی از منکر 
جمعی برای تأثیرگذاری است که در 

ادامه می خوانید.
بیان شد شرط نخست در امر به معروف 
و نهی از منکر، علم به معروف و منکر 

است. کسی که می خواهد نهی از منکر کند باید عالم به معروف و منکر باشد و 
همین طور بدون اینکه علم داشته باشد نگوید انجام بده یا انجام نده؛ بداند که 
 امربه معروف و نهی از منکرش اثر دارد و گرنه اگر بگوید یا نگوید فرقی ندارد، اینجا 

تکلیفی ندارد. 
البتــه اگــر احتمال اثــر دارد ایــرادی ندارد، اما اگر کســی یقیــن به عدم 
اثــر دارد کار او لغو می شــود؛ ایــن را در آینده توضیح خواهیــم داد که اگر 
می دانــم من تنهــا بگویم اثر نــدارد اما اگر من گفتم دیگــری هم می گوید 
 و ســومی و چهارمــی هــم می گوید، این احتمــال اثر اســت و یقین به اثر 

نداشتن نیست. 
می دانــم اگر مــن بگویم دیگری هم می گوید و ســه و چهــار نفر دیگر هم 
می گویند و در این صورت احتمال تأثیر اســت و اینجا گفتنش واجب است. 
گفتنی که واجب نیســت چنین اســت که حضرت فرمود: »َو لَْیَس َعلَی َمْن 
َه لَــُه َو اَل َعَدَد«، تعدادی  یَْعلَــُم َذلَِک فِی َهــِذِه الُْهْدنَِه ِمْن َحَرٍج إَِذا َکاَن اَل ُقوَّ
نیســتند و یک نفر تنها در جمع اســت؛ َو اَل َطاَعَه. اگر ما عددی هســتیم، 
در ایــن جامعــه  این همه آدم متدین هســتند، یک نفر بگویــد دیگری هم 
می گوید، ســومی و چهارمی هــم می گویند، اینجا باید گفــت. خب این اثر 
 می شــود، وقتی آدم بداند اگر گفت 10 نفر دیگر هم پشــت سرش می گویند 

این یعنی اثر.
یعنی آن چیزی که عذر است علم به عدم اثر است؛ بدانیم که اثر ندارد؛ اما اگر 
احتمال اثر داشــتن بدهید کفایت می کند. احتمال اثر داشتن تقویت می شود 
هنگامی که من بدانم اگر گفتم دیگری و سومی و چهارمی هم می گویند؛ این 

از نوع بیان ترویجی است که قباًل گفتیم. 
گفتیــم گاهی بیان ترویجی واجب می شــود یعنی کاری را کردم این موجب 
ترویج این کار می شود. اگر امام  جمعه در خطبه ها گفت، این امام  جمعه وقتی 
امربه معروف و نهی از منکر کرد دســت کم 20 نفر در این هزار یا 2 هزار و 3 
هزار نفر پیدا می شــوند حرف او را در جامعه بزنند، این ذوالعدد اســت و اثر 

می کند. این ترویج است. 
وقتــی در برابر مردم یکــی می آید از بازاری خرید کنــد و او می گوید خانم 
حجابت را درســت کــن، اگر یکی این کار را کرد بــازاری دیگری هم جرئت 

می کند بگوید و سومی و چهارمی هم همین طور.

احمدی شــیروان   مریم  معارف/   
در دوره عباســیان و همزمــان با امامت 
حضــرت رضا)ع( مــردم شــبهاتی در 
خصوص امامت داشــتند که ایشــان در 
مناظرات و مباحثات مختلف به تشــریح 
ســؤاالت آن ها می پرداخــت. البته این 
مســائل و مخالفت با امامت و مناظره با 
امام معصوم مختص آن دوران نبود و از 
گذشته نیز وجود داشت. عده ای از مردم 
یا از پذیرش امامان معصوم طفره رفته یا 
معتقد به غلو و تناسخ بودند، اما پیشوایان 
دینی ما پاســخ های قانع کننــده ای در 
مقابل سؤاالت آن ها داشتند. امام رضا)ع( 
نیز با ســعه صدری که داشت، توانست 
موضــوع امامت و اصــول دین بودن آن 
را برای همه مســتدل کند. یکی از این 
مســتندات، حدیث معروف امام شناسي 

آن حضرت است.
کالمی شــریف کــه در آن امــام)ع( به 
شــکل گیری امامت و اعطــای این مقام 
بزرگ به حضــرت ابراهیم)ع( تا به ارث 
رســیدن آن بــه پیامبر اســالم)ص( و 
امامان معصوم اشاره کرده و آن را مدلول 
از جمله عصمت،  شایســتگی های مهم 

علم و حلم می داند.
در گفت وگویی مفصل با حجت االســالم 
دکتر ســید علی دلبری، دانشــیار گروه 
علــوم قرآنــی و حدیث دانشــگاه علوم 
اسالمی رضوی به کنکاش بیشتر در این 
روایت و تبیین جایگاه امامت از نگاه امام 
رضا)ع( پرداختیم که بخشــی از آن را از 

نظر می گذرانید.

 جایگاه امامت 
در کالم امام رضا)ع( 

حجت االسالم دکتر سید علی دلبری در 
ابتدا در بیان اعتبار و ســند این حدیث 
می گویــد: این حدیــث در منابع معتبر 
شیعه آمده است. به طور نمونه در اصول 
کافی مرحوم کلینی که از بزرگان شیعه 
و معاصر نواب خاصه امام زمان)عج( بوده 
و بزرگان، او را از موثق ترین و دقیق ترین 
حدیث پژوهان شیعه می دانند، ذکر شده 
اســت. مرحوم شــیخ صدوق نیز که از 
بزرگان شیعه است در عیون اخبارالرضا، 
امالی و معانی االخبار این حدیث شریف 
را آورده اســت. از حیث اصطالحی هم 
این حدیث به اصطالح متأخران مرفوع، 
ولی بــه روش قدمائي و وثوق به صدور، 
از احادیث معتبر اســت که هیچ مشکل 

سندی و اعتباری ندارد.
او به شــرح ماجرا و شأن صدور حدیث 
نیز پرداخته و اضافه می کند: عبدالعزیز 
بن مســلم می گوید: در زمــان علي بن 
موســي الرضــا)ع( در مــرو بودیم، روز 
جمعــه ای در اوایــل ورودمــان به مرو، 
با عــده ای در مســجد جامــع اجتماع 
کردیم؛ ســخن درباره مسئله امامت در 

گرفــت و از اختالف های بســیاری که 
درباره آن شده بحث شد. من براي ارائه 
 گزارش و یافتن پاســخي کامل از موال 
علي بن موسي الرضا)ع( به محضر ایشان 
شرفیاب شدم و حضرت را از اینکه مردم 
درباره امامت سخن می گفتند و اختالف 
زیادي در این باره داشــتند، آگاه کردم. 
حضرت پس از شــنیدن ماجــرا، عامل 
این گونه بحث هــا را جهل و فریب مردم 
عنوان کرده و با بیان جایگاه واالي امامت 
و تبییــن اوصاف منحصر به فرد امام، در 
البه الي ســخن، 6 مرتبه این پرسش را 
مطرح نمود که آیا تشــخیص و انتخاب 
امام با این گونه اوصاف از مردم برمي آید؟ 

 امامت انتصابی است نه انتخابی
دانشــیار گــروه علوم قرآنــی و حدیث 
دانشگاه علوم اســالمی رضوی در ادامه 
و به صورت روان و ســاده در شرح این 
حدیث توضیح می دهد: امام منصوب از 
ناحیه خداست نه مردم و جایگاه امامت 
انتصابی اســت نه انتخابی. خداوند دین 
کامل را بــر پیامبر اکرم)ص( فرســتاد 
و تمام آنچه را مردم بــه آن نیاز دارند، 
در قــرآن آورد. در اواخــر عمر شــریف 
پیامبــر)ص( بود که این آیه نازل شــد: 
»اَلْیْوَم أَکَملْــُت لَکْم دیَنکــْم َو أَتَْمْمُت 
َعلَیُکْم نِْعَمتی َو َرضیُت لَُکُم الْإِْسالَم دیناً« 
و در ادامه حضرت امامت را تمام کننده و 
مکمل دین دانسته و عنوان کرد: فردی 
که فکر کند خداوند دینش را تمام نکرده 
قــرآن را کنار زده و کســی که قرآن را 
کنار زده باشــد کافر اســت. حضرت در 
اینجا براي نخســتین بار این پرسش را 
مطــرح نمود و در ادامه پنج مرتبه دیگر 
این سؤال اساســي را تکرار مي کند که: 
»َهــْل یَْعِرُفوَن َقْدَر الْإَِماَمــِة َو َمَحلََّها ِمَن 
اْلُمَّــةِ َفَیُجوَز فِیَهــا اْخِتَیاُرُهْم؛ آیا مردم 
امام شناسند و جایگاه امامت را به خوبي 
مي شناســند تا بتوانند خودشان امام را 

انتخاب کنند؟

دکتــر دلبــری تأکیــد می کنــد: همه 
فرق اســالمی بر عقــل و درایت پیامبر 
اکرم)ص( اتفاق نظر دارند و هیچ گروهي 
از مسلمانان به این باور نیست که خلیفه 
اول و دوم، عاقل تــر از پیامبر اکرم)ص( 
بودنــد، با این حال چگونه می شــود به 
فکــر دو خلیفه اول برســد کــه پس از 
خود فردی را برای امامت انتخاب کنند 
اما پیامبراکــرم)ص( این کار را نکرده و 
امت را یله و رها گذاشــته باشد؟ ضمن 
اینکــه امام بایــد از ناحیه خود شــارع 
مقدس انتخاب شــود نه اینکه مردم دور 
هم نشسته و فردی را برای خود انتخاب 

کنند.

 امامت ریشه اسالم است
این پژوهشــگر علوم دینی به جنبه های 
دیگر امامت از زبان امام رضا)ع( نیز اشاره 
کرده و بیان می کند: امامت ریشه اسالم 
بالنده و شاخه بلند آن است. کامل شدن 
نمــاز، زکات، روزه و حج، جهاد، فراوانی 
غنایــم، صدقات و اجرای حدود و احکام 
همه به وسیله امامت انجام می شود. امام 
است که حالل خدا را حالل و حرام او را 
حرام می کند و حدود الهی را برپا داشته 
و با بیان حکمت آمیز و اندرزهای نیکو و 
دالیل رســا مردم را به سوی خدا دعوت 
می کند. امام مانند خورشید فروزان است 
که نورش عالم را فــرا گرفته و خودش 
در افق اعال قرار دارد. امام ستاره راهنما 
در تاریکی ها، رهگذر شــهرها، کویرها و 
گرداب دریاهاست. امام آب گوارای زمان 
تشنگی و راهنمای نجاتبخش از هالکت 

است.
او با شــرح دیگر صفات امامت از حدیث 
امــام رضا)ع( یــادآور می شــود: امامت 
خالفت رب العالمین و خالفت رســول 
اکرم و مقــام امیرالمؤمنین)ع( و میراث 
حسن و حسین است. بدون شک امامت، 
مهار دین و نظم دهنده مسلمین و عامل 
اصالح دنیا و عزت مؤمنان اســت. امام؛ 

معصــوم و از هر عیــب و پلیدي مبرا و 
آگاه به تمام علوم است. بدون امام، دین 
همچون دانه های از هم گسسته تسبیح 

است. 

 چرا انتخاب امام نمی تواند به 
تشخیص مردم باشد؟

او در پایــان تأکید می کند: حضرت پس 
از توصیف شــأن امام دوباره مي پرســد: 
چه کســي به معرفت کامل امام رسیده 
تا بتواند او را انتخاب کند؟ »َفَمْن َذا الَِّذي 
یَْبُلــُغ َمْعِرَفَة الْإَِمــاِم أَْو یُْمِکُنُه اْخِتَیاُرُه؟ 
َهْیَهــاَت َهْیَهاَت«. تعیین، شناســایی و 

به  امــام نمی تواند  انتخاب 
تشــخیص مردم باشد، زیرا 
آن ها نمی توانند تشــخیص 
دهند که چه کســی دارای 
برتریــن مقــام علمــی و 
معنوی و مبــرا از هر گناه 
آشکار و پنهان است. مردم 
نمی تواننــد با اندیشــه و 
تجربه هــای خــود به این 
نتیجه برسند که چه کسی 
را  الهی  خالفت  صالحیت 
اســت  خداوند  تنها  دارد. 
انســان ها  از دل همه   که 
می داند  و  اســت  باخبــر 
شایسته ترین انسان ها برای 
به دوش کشیدن بار امانت 

و خالفت الهی کیست.
دلبــری  حجت االســالم 
نتیجه گیری  عنــوان  بــه 
امام  ارزشــمند  از حدیث 
رضا)ع( و جایگاه امامت از 
این معصوم می گوید:  دید 

بر اســاس این حدیث، امامت اســتمرار 
و امتــداد خــط نبوت اســت. به همان 
دلیلي که بــه نبي نیازمندیم به امام هم 
نیــاز داریم. امامت موهبت الهي اســت 
 کــه از آِن افــراد مخصــوص و برگزیده 

خداست.

 jگفت و گو با حجت االسالم دکتر سید علی دلبری درباره جایگاه امامت از نگاه امام رضا

آیت اهلل میرباقری: امام، ضامن اجرای احکام اسالمی است
خداوند نماز بدون والیت را 

نمی پذیرد 

شبســتان:  نماینده مجلس خبرگان رهبری 
با بیان  اینکه شــناخت امام و حق او عامل نجات 
انسان از فتنه های زمانه است، گفت: بنابر روایات، 
خداوند نماز بــدون والیت را نمی پذیرد؛ آنان که 
خود را از نعمت امامت محروم می کنند، بهره ای 

از توحید نمی برند.
آیت اهلل »ســیدمهدی میرباقری« که به مناسبت 
میالد امام هادی)ع( در حسینیه مرحوم آیت اهلل 
حق شناس سخنرانی می کرد، اظهار داشت: همه 
ما موظف هستیم نسبت به امام معصوم)ع( معرفت 
کسب کرده و او را بشناسیم، زیرا تنها راه رسیدن 

ما به خداوند، سعادت دنیا و آخرت است.
این نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: تنها 
مسیر شناخت ائمه معصومین)ع( به عنوان امام و 
خلیفه الهی روی زمین از طریق قرآن کریم میسر 
اســت، زیرا قرآن، امام و دوستان و دشمنان او را 
معرفی می کند. شناخت امام و حق او عامل نجات 

انسان از فتنه های روزگار است.
این اســتاد حوزه علمیه با اســتناد به فرمایشی  
از امیرمؤمنــان امام علی)ع( بیان کرد: ایشــان 
می فرمایند: قرآن کریم سه بخش است بخشی از 
آن احوال دوستان ما، بخشی خصایص دشمنان ما 
و بخش دیگر آن احکام، واجبات و مثال های قرآنی 
را بیان کرده اســت. آیت اهلل میرباقری با اشاره به 
اینکه برای فهم قرآن کریم انسان باید با آیات وحی 
انس داشته باشد، ابراز کرد: انس با قرآن، احادیث 
و روایات ائمه معصومین)ع( از جمله عواملی است 
که سبب می شود خداوند معرفت و فهم انسان را 

نسبت به قرآن افزایش  دهد.
این نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 
ائمه معصومین)ع( ابواب اهلل و سرچشــمه حیات 
واقعی هســتند، گفت: برای رسیدن به توحید و 
بندگی الهی باید انســان، امامت و والیت امام را 
پذیرفته باشد؛ صلوات از جمله سرچشمه های این 
زندگی توحیدی و الهی و سبب درک والیت است.

آیت اهلل میرباقری با بیان اینکه ائمه معصومین)ع( 
مصادیق بارز صراط مستقیم هستند، تأکید کرد: 
امام، دلیل و برهان خداوند روی زمین اســت که 
پروردگار متعال با ایشان حجت را بر بندگان تمام 
می کند، زیرا امام، صراط مستقیم و مسیری است 

که انسان تنها با او به سوی خدا حرکت می  کند.

تدوین دانش نامه نهج البالغه 

معارف: حجت االسالم دین پرور، معاون پژوهشی 
بنیاد نهج البالغــه در گفت و گو با برنامه صبح، با 
اشــاره به فعالیت های بنیاد نهج البالغه در طول 
ســال بیان کرد: فعالیت های این بنیاد شــامل 
انتشــار کتاب، برگزاری مســابقات کتابخوانی، 
وجود کتابخانه تخصصی نهج البالغه و گروه های 
پژوهشی مانند پژوهشکده نهج البالغه می شود و 
هم اکنون نیز در حال تدوین دانش نامه نهج البالغه 
با همکاری اساتید هستیم. وی با اشاره به تأسیس 
بنیاد نهج البالغه پیش از انقالب خاطرنشان کرد: 
بنیاد در ســال 13۵3 شمسی پیش از انقالب و 
با الهام از افکار مرحوم عالمه امینی تأسیس شد 
و البته شــهید مطهری، شهید بهشتی و شهید 
باهنر در شکل گیری و تأسیس آن نقش مؤثری 
داشتند. حجت االسالم دین پرور با اشاره به دیگر 
اقدامات و برنامه های این بنیاد یادآور شد: تدوین 
سرفصل های علمی دروس مقطع فوق لیسانس و 
دکترای نهج البالغه در دانشگاه و ارائه آن به وزارت 
علوم، کتاب شناسی جامع امام علی)ع( در سطح 
3 حوزه علمیه و انتشار 2۵0 عنوان کتاب از دیگر 

فعالیت های بنیاد نهج البالغه به شمار می روند.

عرضه نرم افزار »مبادی قرآنی 
بیانیه گام دوم انقالب« به بازار 

حوزه: نرم افزار فرهنگ نامه قرآنی »مبادی قرآنی 
بیانیه گام دوم انقالب« در راستای بیانیه گام دوم 
انقالب که از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
صادر شــده اســت، در کافه بازار عرضه شده و 
عالقه مندان می تواننــد آن را دریافت نمایند. از 
جمله ویژگی های این نرم افزار که برگرفته از کالن 
پروژه فرهنگ قرآن است، می توان به وجود ده ها 
مدخل اصلی و هزاران عنوان فرعی مرتبط با بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی، دسترسی سریع و آسان 
به اطالعات قرآنی مرتبط با موضوع بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی، استواری بر پایه نظام الفبایی در 
چینش موضوعــات، نمایش درختی موضوعات، 
امکان اشتراک گذاری متن، جست وجو در عناوین 
و محتوا و افــزودن به عالقه مندی یک محتوای 

خاص اشاره کرد.

 امامت ریشه اسالم 
بالنده و شاخه بلند 

آن است. کامل 
شدن نماز، زکات، 
روزه و حج، جهاد، 

فراوانی غنایم، 
صدقات و اجرای 

حدود و احکام همه 
به وسیله امامت 

انجام می شود

بــــــــرش

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

حوزه

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم دکتر نجف لکزایی

خبر

حدیث

انقالب اسالمی

 معارف/ ترزفان  حکومــت به عنوان مقوله ای که در پیکره 
اجتماعی با پیشرفت و اداره فرد و جامعه ارتباط دارد در طول 
تاریخ همیشــه مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است؛ 
مســائلی از جمله اینکه چه نوع حکومتی و با چه ســاختاری 
می تواند انســان و جامعه آرمانی را بســازد. از طرفی با ظهور 
اســالم شــکل جدیدی از حکومت طراحی و ارائه شــد که با 
حکومت های بشری متفاوت اســت و از آنجا که مبنایی الهی 
داشت چالش هایی را در عرصه جهانی برای متفکران مادی گرا 
 به وجــود آورد. برای پاســخ به این پرســش ها پای صحبت 
حجت االسالم علی اکبر نوائی، مشاور مدیر عالی و رئیس مرکز 
نخبگان و اســتعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان و نویسنده 
کتاب »نظریه دولت دیني« نشستیم تا درباره حکومت دینی و 

مسئله والیت در عصر غیبت گفت و گو کنیم.  

 مفهوم والیت چه جایگاهی در حکومت دینی دارد؟ 
والیت دارای دو مفهوم اساســی و ســاختاری است. از طرفی 
مفهوم والیت با کســی کــه در رأس جامعه و نظام اجتماعی 
قرار بگیرد گره می خورد که در این زمینه به معنای سرپرستی، 
مدیریت و اداره کننده جامعه اســت. این والیت از باال به پایین 
اســت که در رأس هرم هر جامعه اســت و بر جامعه سلطه و 

حاکمیت دارد. 
از طرفــی معنای دیگر والیت در محبت، اطاعت و قبول قلبی 
نظرات حاکم و به معنای تکمیل ارتباط جامعه با فردی است 

که در رأس هرم جامعه قرار گرفته است.
در نظــام دینــی، آن فرد یک فرد الهی اســت کــه می تواند 
پیغمبر باشــد یا در دوره غیبت بر اساس حکمیت الهی، فقیه 

جامع الشرایطی باشد که رأس جامعه دینی است.

 جامعه دینی و اسالمی چه ویژگی هایی دارد که آن را 
با مسئله والیت پیوند می دهد؟

جامعه دینی جامعه ای اســت کــه در رأس آن باید یک امام 

معصوم و یا در زمان حضور نداشتن آنان یک انسان شایسته و 
الهی باشد. از طرفی والیت در اندیشه اسالمی یک امر بنیادی 
اســت »اهلل ولی الّذین امنوا یخرجهم من الّظلمت إلی الّنور و 
الّذین کفروا أولیاؤهم الّطاغوت...« )2۵7( ســوره بقره؛ چرا که 
والیت در تفکر دینی، اصل و مبنای حرکت جامعه اســالمی 
است. امام رضا)ع( این امر را این گونه تصویر می کنند: »اَل إِلََه إاَِلّ 
ِت  ا َمَرّ اهللُ ِحْصِنی َفَمْن َدَخَل ِحْصِنی أَِمَن ِمْن َعَذابِی، َقاَل َفلََمّ
اِحلَُة نَاَدانَا بُِشُروِطَها َو أَنَا ِمْن ُشُروِطَها« در بحث والیت، مردم  الَرّ
در یک فضایی مجتمع می شوند و در جامعه ای تبعیت از ولی 
را یک تکلیــف و وظیفه می دانند و از روی عقل، خرد، تفکر و 

بصیرت سیاست های والیت را می پذیرند.
همچنین ما جامعه اسالمی را با معیار والیت و حکومت الهی 
تعریف می کنیم؛ یعنی جامعه اسالمی، جامعه ای است که در آن 
حکومت الهی تشکیل شده و ولی و انسان شایسته در رأس هرم 
حاکمیت قرار دارد.در واقع اسالم در قالب یک سیستم مطرح 
است و این سیستم یک مدیر می خواهد که بر آن جهان بینی 
مسلط است؛ در واقع همه اجزای اسالم با یکدیگر پیوند دارند 
و پیونددهنده این اجزا در ســاختمان تنظیم جامعه به دست 

یک ولی است.
 

 تفــاوت حکومت دینــی با ســایر حکومت های 
معاصر چیست؟

از طرفی فقه اسالمی ما، فقه حکومتی است و ما امروز عنوانی 
با نام فقه نظام داریم که شامل فقه سیاست، فقه االداره و فقه 
االجتماع است که اشاره به یک حقیقت واحد دارند و باید نظام 

تأسیس کند. 
ما امروز مشــکالتی داریم که بعضی خودســاخته و برساخته 
مدیریت است، البته بسیاری از این مشکالت به دلیل فشارهای 
حکومت های استکباری است؛ همان طور که پیامبر)ص( را در 
محاصره اقتصادی قرار دادند و حکومت پیامبر هم در آن دوران  

با مشکالتی روبه رو بود. 

جایگاه والیت در ساختار قوانین اسالم
گفت و گو با حجت االسالم علی اکبر نوائی، رئیس مرکز نخبگان حوزه علمیه خراسان

حوزه

حاشیه

 قرآن، مرام نامه 
حکومت داری است

برخی می گویند مگر می شــود؟ اسالم تفکر سیاسی و 
حکومتی ندارد و به دنبال تشکیل حکومت نیست و تنها 
آمده است تا مردم را به اخالق و عبادت دعوت کند؛ این 
حرف ها بی اساس است، چرا که ساختار اسالم، ساختار 
حکومت است و اسالم بدون حکومت معنا پیدا نمی کند.

در واقع پیامبر)ص( تا زمانی که در مکه بودند، به دلیل 
اینکه در معرض هجوم مشــرکان قرار داشتند اقدام به 
تأسیس حکومت نکردند. مشکالتی در این مسیر وجود 
داشــت و از طرفی در مکه نشاط سیاسی برای تشکیل 
حکومت نبود، به همین خاطــر پیامبر)ص( در مدینه 

حکومت تشکیل دادند. 
از طرفــی همه عرصه هایی که مربــوط به حکومت در 
آن دوران بــود، امروز در عرصه تاریخی و اجتماعی قابل 
الگوبرداری در ســطح کالن اســت و می توان از نحوه 

حکومت کردن پیامبر)ص( الگوبرداری کرد.
دوم اینکه قوانین اســالمی ســاختاری حکومتی دارند 
و در قالــب حکومت قابلیت اجــرا پیدا می کنند؛ مانند 
احــکام انفال، مالیات، جزیه، خــراج و... که هم در متن 
حکومت قابل اجرا هســتند و هم مسائل حقوقی اسالم 
هستند که اگر حکومت تشکیل نشود این قوانین پیاده 
نخواهند شد؛ بنابراین ساختار و کیفیت و تشکیل قوانین 
اسالم، حکومتی است و به عبارت دقیق تر، قرآن مرام نامه 

حکومت داری است.
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا ذاالجالل 
واالکرام

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت: این کشور نیازمند 
تیمارستان های بیشتری برای بیماران روانی )کسانی که اقدام 

به تیراندازی می کنند( است.

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه خبر داد مرکز عملیات مشترک 
این کشور با آمریکا هفته آینده فعالیت خود را آغاز می کند.

محمد البخیتی، عضو ارشد جنبش انصاراهلل اعالم کرد: اگر 
عربستان سعودی بر تداوم جنگ در یمن اصرار ورزد، ممکن 

است این جنگ با نابودی آن، پایان یابد.

عبداهلل اوجاالن، رهبر محبوس حزب کارگران کردســتان 
)پ.ک.ک( تأکیــد کرد در صــورت آغاز جنگ ارتش ترکیه 

شرق فرات هم ترکیه و هم ملت سوریه آسیب خواهند دید.

خالد البطش، رئیس هیئت عالــی برگزار کننده تظاهرات 
بازگشت و عضو برجسته جنبش جهاد تأکید کرد: اولویت ما 

حمایت از گزینه مقاومت است.

نسیم عبداهلل، عضو ائتــالف الفتح از »عادل عبدالمهدی« 
نخست وزیر عراق خواست تحرکات نیروی هوایی آمریکا در 

حریم هوایی عراق را کاهش دهد.

 معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان:
در عراق شاخه سیاسی یا نظامی نداریم

جهان: معــاون دبیرکل حزب اهلل لبنان 
با حســنه خواندن روابط این جنبش با 
گروه ها و جریان های سیاسی شیعی در 
عــراق تصریح کرد: حزب اهلل لبنان هیچ 

شاخه سیاسی یا نظامی در عراق ندارد.
شیخ نعیم قاســم در گفت وگو با شبکه 
الفرات عراق خاطرنشــان کرد حزب اهلل 
روابط بسیار خوبی با حزب الدعوه االسالمیه،  جریان حکمت ملی، مجلس اعالی 
اســالمی، گروه های حشد الشعبی و همچنین جریان صدر دارد، و هرگز نقش 
برادر بزرگ تر را برای آن ها یا برخی از این گروه ها ایفا نمی کند.وی افزود سید 
حسن نصراهلل رابطه شــخصی خوبی با سید مقتدی صدر دارد، مقتدی صدر 
بــا نمایندگان ایران در عراق ارتباط دارد و به شــیوه خاص خود عمل می کند 
و می تواند تصمیم مناســبی اتخاذ کند.وی تأسیس هرگونه جریان سیاسی یا 
نظامی از ســوی حزب اهلل در عراق را به شدت تکذیب و تأکید کرد: ما بر هیچ 
طرف یا شــاخه ای در عراق نظارت یا مدیریت نداریم.شــیخ نعیم قاسم افزود: 
گردان های حزب اهلل عراق هیچ ارتباطی با ما ندارد و یک شاخه و گروه مستقل 

عراقی است، البته با آن ها هماهنگی وجود دارد.

روز گذشته بزرگ ترین عملیات پهپادی یمنی ها انجام شد

یک میلیارد بشکه نفت سعودی در تیررس
  جهان  شــبکه خبری المســیره یمن روز گذشــته 
از اجــرای »بزرگ تریــن عملیات پهپــادی« در عمق 
عربستان سعودی خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح و 
کمیته های مردمی یمن در توضیح جزئیات این عملیات 
در کنفرانسی خبری گفت: هدف این عملیات، پاالیشگاه 
و انبار نفتی الشــیبه در 10کیلومتری مــرز امارات در 
جنوب شرقی عربستان بود. فاصله این پاالیشگاه از صنعا 
بیش از یکهزارو200 کیلومتر اســت.به گفته ســرتیب 
یحیی سریع، در این عملیات که در چارچوپ عملیات 
»بازدارنده شــماره یک« دســته بندی می شود، یگان 
پهپادی ارتش و انصاراهلل با 10فروند پهپاد تهاجمی این 
مراکز حساس را هدف قرار داده است. پاالیشگاه و انبار 
نفتی الشیبه بخشی از تأسیسات نفتی آرامکو محسوب 
می شود.وزیر انرژی عربستان هم این حمله را تأیید کرد. 
خالد بن عبدالعزیز الفالح در گفت وگو با روسیا الیوم ادعا 
کرد: این حمله تروریستی به روند تولید و صادرات نفت 
عربستان گزندی وارد نکرده است.او در ادامه گفته است: 
حمله به تأسیسات حیاتی فقط عربستان را هدف قرار 
نمی دهد، بلکه روند انتقــال انرژی به دنیا را هدف قرار 

می دهد و اقتصاد جهانی را تهدید می کند. 
گفته می شــود انبارهای راهبردی نفتی این پاالیشگاه 

گنجایش بیش از یک میلیارد بشکه نفت دارند. به نوشته 
گاردین، از حوزه نفتی »الشیبه« روزانه ۶00 هزار بشکه 
نفت مرغوب استخراج می شود که ارزش آن ۵0 میلیون 
دالر اســت. این روزنامه همچنین نوشت که ارزش این 

حوزه نفتی در حد یک »معدن طال« است. 

 امارات، هدف بعدی پهپادها
سخنگوی ارتش یمن همچنین بار دیگر از شرکت های 
خارجی خواسته اســت که از اهداف مهم در عربستان 
سعودی خارج شوند و از آن دوری کنند؛ چرا که ارتش و 
کمیته های مردمی یمن حق حمله به این اهداف را برای 

خود محفوظ می دانند.
کمی پس از انتشار این خبر، سرتیپ عزیز راشد، معاون 
یحیی ســریع هم از گسترش حمالت به کشورهایی به 
جز عربســتان خبر داد و گفت: پیام عملیات در عمق 
خاک ســعودی این بود که حمله بعدی به امارات انجام 

می شود.
امارات اگرچه پیش از این اعالم کرده است سیاستش در 
یمن را به صلح تغییر می دهد، اما شواهد نشان می دهد 
این کشور به دنبال تجزیه یمن از طریق عوامل وابسته 

در عدن و شورای موسوم به انتقالی جنوب است.

جهان: پلیس کشــمیر در توییتر نوشــت: 
مقامات کشــمیر روز گذشته برقراری مجدد 
سرویس خطوط ثابت تلفن را پس از حدود 

دو هفته قطعی در این منطقه آغاز کردند.
آناتولــی: برخــی از نماینــدگان پارلمان 
غیرقانونی و وابســته به دولت منصور هادی 
)مســتقر در شــهر »ســیون« در اســتان 
حضرموت( خواستار خروج امارات از ائتالف 

متجاوز سعودی شدند.
بی بی ســی: مقامات دانمارک مطرح شدن 
پیشنهاد خرید گرینلند از سوی رئیس جمهور 
آمریــکا را دلیلی بر دیوانگــی او خوانده اند و 

گفتند: سرزمین ما فروشی نیست.
یورونیوز: اداره معاینه پزشکی نیویورک در 
گزارشی رسمی خودکشی قاچاقچی دختران 
نوجوان و دوســت قدیمی ترامپ را به طور 

رسمی تأیید کرد.
رویترز: استفان بیگون نماینده ویژه آمریکا 
در امور کره شمالی هفته آینده میالدی عازم 
ژاپن و کره جنوبی اســت تــا به گمان خود 
تالش ها در راســتای خلع ســالح هسته ای 

پیونگ یانگ را تسریع کند.
فرانــس 24: »حافــظ احمــد اهلل« برادر 
هیبت اهلل آخوندزاده رئیس طالبان افغانستان 
در حادثــه انفجــار دیروز در مســجدی در 
منطقه »کچالک« در شهر کویته مرکز ایالت 

بلوچستان پاکستان کشته شد.

 6 پیام  اصلی سخنرانی
 اخیر سیدحسن نصراهلل 

ایسنا: عبدالباری عطــوان، سردبیر روزنامه 
فرامنطقه ای رأی الیوم در گزارشی به تحلیل 
سخنان ســید حســن نصراهلل به مناسبت 
سیزدهمین ســالگرد پیروزی حزب اهلل در 
جنگ ژوئیــه 200۶ پرداخته و نوشــت: از 
اظهارات نصراهلل ۶ پیام  اصلی قابل فهم است 

که عبارتند از:
اول؛ جنگ ژوئیه )تموز( جنگی آمریکایی بود 
و رژیم صهیونیستی ابزار اجرای آن برای ایجاد 
خاورمیانه جدید و از بین بردن مقاومت لبنان 
و فلسطین و تغییر نظام سوریه و دامن زدن 
به اشغال عراق توسط آمریکا و ناکام گذاشتن 

پروژه ایران بود.
دوم؛ رژیم صهیونیستی طرفی بود که جنگ را 
متوقف کرد نــه مقاومت لبنان؛ چراکه قادر به 
ادامه آن نبود و از جان بولتون، نماینده آمریکا 
در سازمان ملل خواست برای توقف جنگ گام 
بردارد؛ زیرا ادامه آن به فاجعه بزرگی منجر می شد.

سوم؛ فرق بزرگی بین قدرت نظامی مقاومت 
لبنان در آن زمان با زمان کنونی وجود دارد. 
این واقعیت که کســی نمی تواند درمورد آن 
بحــث کند و ژنرال های صهیونیســت به آن 
اذعان می کنند، نوعی سپر راهبردی را به وجود 
آورده که مانع این می شود که ارتش اسرائیل 
حتی یک گلوله به سمت لبنان شلیک کند.

چهارم؛ رهبری اســرائیل همچنان در طول 
1۳ ســال تالش کرده که اعتماد به ارتش را 
بازسازی کند، اما جز نتایج بسیار محدود به 
چیزی نرسیده است. رژیم صهیونیستی هم 
از نظر زمینــی و هم هوایی از انجام عملیات 
نظامی بزرگی نه فقط در لبنان بلکه در نوار 

غزه هم ناتوان است.
پنجم؛ محور مقاومت راهبرد واضحی دارد و 
آن این اســت که در اختیار داشتن قدرت نه 
به خاطر جنگ ها بلکه به خاطر ممانعت از آن 
است و این نظریه جدیدی است. قدرت این 
محور و قدرت آن به پاســخگویی و سرنگون 
کردن پهپاد آمریکا و توقیف نفتکش انگلیسی 
موجب شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

آمریکا از نظر نظامی دنبال اقدام نباشد.
ششم؛ جنگ با ایران به معنای جنگ با تمامی 
کشورها و شاخه های محور مقاومت است پس 
هرگونه تجاوزی به هر کشــور یا سازمانی در 
این محور تجاوز به همگان اســت و به شکل 

جمعی به آن پاسخ داده خواهد شد.

  وضعیت وخیم کودکان راخینی
یونیسف جهان را به یاری 
مسلمانان میانمار فراخواند

متحد  ملــل  کــودکان  صنــدوق  مهر: 
)یونیســف( کشــورهای جهان را به یاری 
مســلمانان میانمار فراخواند. یونیســف با 
انتشــار گزارشی درباره شــرایط کودکان 
راخینی در اردوگاه های بنگالدش نوشت: 
حدود ۹00 هزار مسلمان نزدیک دو سال 
اســت که در اردوگاه به سر می برند؛ دولت 
میانمار باید شــرایط بازگشت این افراد را 
فراهم کند. در این گــزارش با بیان اینکه 
همه مردم جهان در برابر این بحران مسئول 
هستند آمده است: راه حل نهایی این بحران 
بازگشت مسلمانان راخین و پذیرش آن ها 
به عنوان عضوی از اعضای جامعه اســت.

 

کردهای سوریه به آغوش دمشق بازمی گردند؟
در حالی که اخبار منتشر شده از توافق آمریکا و ترکیه بر سر ایجاد منطقه امن در 
مناطق کردنشــین شمال سوریه حکایت دارد )اقدامی که می توان آن را کودتای 
واشنگتن علیه همپیمانان کردش نامید(، همزمان برخی رسانه ها اخباری از سفر 
ســه هیئت بلندپایه از »نیروهای دموکراتیک سوریه« به دمشق، مسکو و قاهره 
منتشر کردند، اقدامی که نشان دهنده تصمیم کردها برای نزدیکی دوباره به دولت 
دمشق در سایه پشت پای ایاالت متحده به آن هاست.کردهای سوری که بخش 
مهمی از ساختار اجتماعی این کشور را تشکیل می دهند، همزمان با آغاز بحران 
)ســال 2011( و ورود ده ها گروهک تروریســت خارجی، در راستای حمایت از 
تمامیت ارضی سوریه سالح به دست گرفته و بر حفظ نقاط مرزی متمرکز شدند. 
در همین هنگام بود که دیدارهایی میان برخی از رهبران کرد با بشار اسد صورت 
گرفته و دولت دمشــق با نوعی از خودمختاری و خودگردانی مناطق کردنشین 
موافقت کرد؛ ولی به دلیل پراکندگی جغرافیایی کردها که از قامشــلی و حسکه 
تا خان شــیخون، حلب و ادلب امتداد داشت، عملی شدن این ایده ممکن نبوده 
و کردها بر کسب حقوق شهروندی و تأیید آن از سوی دمشق بسنده کردند.این 
تحوالت با نگرانی از سوی ترکیه رصد می شد؛ چراکه آنکارا نیروهای دموکراتیک 
سوریه را تروریست های حامی  پ.ک.ک )حزب کارگران کردستان ترکیه( دانسته 
و از قدرت یابی آن ها نگران بود. این هراس آنکارا به ویژه پس از پیروزی های نظامی 
کردها در مقابل داعش و دیگر گروه های تروریســتی بیشتر شد. اگرچه در چند 
سال اخیر ترکیه به بهانه مقابله با تروریست ها چندین عملیات محدود در شمال 
سوریه انجام داد، اما در این مدت همواره آمریکا مانع عملیات گسترده این کشور 
علیه همپیمان کرد خود بود. حال اما به نظر می رسد ایاالت متحده با تغییر موضع 
و رویکرد، به کردها پشت کرده و آن ها را تنها گذاشته است. از سوی دیگر تسلط 
آمریکا بر شــرق فرات کردها را نگران کرده؛ چراکه واشنگتن ممکن است با سوء 
استفاده از شرایط ایجاد شده دوباره در راستای احیای گروه های تروریستی تالش 
کرده و کردها را به دردسر بیندازد. در شرایطی که وضعیت در شمال سوریه هر 
روز پیچیده تر شده و اختالف میان آنکارا و مسکو، تالقی منافع بیشتر میان ترکیه 
و واشنگتن را به همراه داشته، کردهای سوری با درک این خطر به دنبال یارگیری 

جدید بوده و سعی می کنند با نزدیکی به دمشق حقوق خود را تضمین کنند.
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عکس نوشت

سفر  زیارتی  سخنگوی انصاراهلل  به  مازندران
محمد عبدالسالم، ســخنگوی انصاراهلل یمن که به منظور دیدار و گفت وگو با 
مقامات کشــورمان چندروزی است در ایران به ســر می برد، به زیارت آرامگاه 
امامزاده ناصرالحق اطروش، از نوادگان امام سجاد و از اصحاب امام هادی )ع( در 
استان مازندران رفت. امامزاده ناصرالحق جد مادری سید رضی و سید مرتضی 
است. ناصر کبیر بر امرای سامانی طبرستان خروج کرد و تا هنگام وفات، بر گیالن، 
مازندران و قسمتی از گلستان حکومت داشت. شیعیان زیدی یمن، ارادت فراوانی 
به امامزاده ناصرالحق دارند و زیارت مزار این امامزاده، آرزوی هر شیعه یمنی است.

جشن و پایکوبی در خارطوم هشدار سخنگوی طالبان  افول شیطان بزرگ
پاناما هم به تحریم های آمریکا 

علیه ونزوئال اعتنایی نکرد
برگزاری انتخابات به معنای 

ادامه جنگ در افغانستان است
 امضای توافق شورای نظامی 
و گروه های سیاسی سودان

فــارس: مقامــات پاناما اعــالم کردند 
تحریم های آمریکا ســبب نخواهد شد تا 
مانع از عبور کشتی های ونزوئال از آبراه این 
کشور شوند که متصل کننده دو اقیانوس 
به یکدیگر است. دونالد ترامپ هفته پیش 
دستور اجرایی صادر کرد که بر اساس آن 
تمامی دارایی های دولت ونزوئال در آمریکا 
مســدود شــد. اندکی پس از آن مقامات 
آمریکایی شرکت هایی را که به تجارت با 
ونزوئال می پردازند نیز تهدید کردند. در پی 
تشدید تحریم ها علیه ونزوئال، مدیر اجرایی 
کانال پاناما گفت: »ما امضا کننده پیمان بی 

طرفی هستیم و به آن پایبندیم«.

مشرق: سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر هشــدار داد همزمان با مذاکرات 
صلح برگزاری انتخابات در افغانســتان به 
معنای ادامه جنگ در این کشــور خواهد 
بود. سهیل شاهین، با بیان اینکه رایزنی ها 
میان آمریــکا و طالبان پایان یافته، افزود: 
اگر تأمین صلح را کســی از راه گفت وگو 
نمی پذیرد، پس به این ترتیب جهاد جریان 
دارد. شاهین تصریح کرد: زمان بندی خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان نهایی شده و 
پس از امضای توافق نامه در گفت وگوهای 
بین االفغانی در مورد نظام سیاسی آینده 

افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.

ایسنا: پس از مدت ها درگیری در سودان، 
روز گذشــته توافق سیاسی میان شورای 
نظامی انتقالی و گروه های ائتالف آزادی و 
تغییر در خارطوم با حضور مقاماتی از سایر 

کشورها امضا شد.
 ایــن ســند را از طرف شــورای نظامی 
محمد حمدان دقلو )حمیدتی( و از طرف 
گروه های آزادی و تغییر احمد الربیع امضا 
کرد. جشن های خیابانی در سودان در پی 
امضای این سند برپا شده است. در همین 
حال، شورای نظامی انتقالی جمال عمر را 
به عنوان وزیر دفاع در دولت انتقالی تعیین 

کرده است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir
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      صفحه 8

آگهی مناقصه 
س��ازمان عم��ران و توس��عه حری��م ح��رم حض��رت رض��ا )ع( در نظ��ر 
ان��دازی دو دس��تگاه  راه  و  نص��ب   ، تحوی��ل  و  تهی��ه  دارد خری��د، 
چیل��ر ه��وای خن��ک دوپارچ��ه دائم کارب��ا کلیه ل��وازم مربوط��ه را از 
طری��ق مناقص��ه عمومی واگ��ذار نماید . ل��ذا متقاضی��ان می توانند تا 
پای��ان وق��ت اداری روز ش��نبه م��ورخ 1398/6/2 ضم��ن مراجعه به 
س��ایت اینترنت��ی اس��تعالمات و مناقصات این س��ازمان ب��ه آدرس :

http://sem.aqr-harimeharam.org  ) تلف��ن 31305243- 051 ( 
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نماید .

 سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا )ع(
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 206 پژوتی��پ  سیس��تم  س��واری  س��بز  ب��رگ 
1389 به  ب��ه رن��گ نق��ره ای - متالی��ک م��دل 
ش��ماره  و   14189022633 موت��ور  ش��ماره 
شاس��ی وNAAP03ED0AJ127042 به شماره  پالک                  
وازدرج��ه  گردی��ده  48مفق��ود  -487س   54

اعتبارساقط می گردد.  /ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
سهامداران شرکت جوانه خراسان                               

) سهامی خاص ( شماره ثبت 5777 شناسه 
ملی 10380216125

 بدی��ن وس��یله از کلی��ه صاحب��ان س��هام ش��رکت ی��ا 
نماین��دگان قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلس��ه 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 10:00 
روز ش��نبه 1398/06/09 در مح��ل ش��رکت تش��کیل              

می گردد حضور به هم رسانند .
 دس��تور جلس��ه : 1-اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره 
و ب��ازرس قانون��ی و تصمیم گی��ری در خص��وص ل��زوم 
افزایش س��رمایه ش��رکت 2-اصالح ماده 5 اساسنامه 
مرتب��ط ب��ا می��زان س��رمایه و تعداد س��هام 3- س��ایر 
مواردی که درصالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد. 

رئیس هیئت مدیره
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 جهان  دولت آمریکا در اقدامی که می تواند 
به مخدوش شدن بیشتر روابط با چین منجر 
شود، به صورت غیررسمی برای فروش عمده 
ســالح به تایوان چراغ سبز نشان داده است. 
ایــن تصمیم در شــرایطی اتخاذ شــده که 
تنش های میان آمریکا و چین به دلیل جنگ 
تجاری باال گرفته و چین دولت آمریکا را به 
دخالت در اعتراضــات در هنگ کنگ متهم 

کرده است.  
مقام های ارشــد دولت آمریکا به ســی ان ان 
گفته اند کنگره به صورت غیررسمی از قصد 
فروش این ســالح ها به تایوان مطلع شده و 
انتظار می رود این مســئله به تأیید کمیته 
روابــط خارجی مجلس ســنا و کمیته امور 
خارجی مجلس نمایندگان نیز برسد. وزارت 
دفاع آمریکا پیش از این روز 17 تیرماه خبر 
داد کــه وزارت خارجه این کشــور موافقت 
 ،M12AT خود را با فروش تانک های آبرامز
موشک های استینگر و تجهیزات مربوطه به 

ارزش 2.2 میلیارد دالر به تایوان اعالم کرد. 
آمریــکا از زمان ریاســت جمهوری جرج اچ 
دابلیو بوش، جنگنــده ای به تایوان نفروخته 
است. دولت اوباما از تصویب فروش اف1۶ های 
جدید به تایوان اجتناب کرده بود، اما با این 
حال، هواپیماهای تایوان را ارتقا داد. انتشار این 
خبر با واکنش های تند مقام های چین مواجه 
شــده و »وانگ یی« وزیر خارجه این کشور 
ضمن هشــدار شدید به آمریکا  درباره اینکه 
»با آتش بازی نکند«، از واشــنگتن خواست 
از فروش تسلیحات به تایوان خودداری کند. 
پکن، تایوان را بخشی از سرزمین متعلق به 
چین دانسته و تحرکات آمریکا برای فروش 
سالح به تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر 
با سیاســت »چین واحد« ارزیابی می کند.  
دولت های آمریکایی از ســال 1۹7۹ به بعد، 
رسماً خود را متعهد به سیاست چین واحد 
خوانده اند، اما در سال های گذشته به اقداماتی 

از قبیل فروش سالح به تایوان دست زده اند.

خبر

پیاده  روی واشنگتن روی اعصاب پکن!
با وجود هشدار چین مداخالت آمریکا در هنگ کنگ وتایوان ادامه دارد

 جهان   در حالی که خبرگزاری اسپوتنیک 
از تبادل آتش ســنگین میــان نظامیان هند 
و پاکســتان در مرز کشــمیر خبر می دهد، 
سخنگوی ارتش پاکستان در اظهاراتی اعالم 
کرد که این کشور به هر گونه تجاوز هند پاسخ 
خواهد داد. بر اســاس گزارش این خبرگزاری 
روس دســت کم یک نظامی در این درگیری 
کشــته شده اســت. همزمان با این تحوالت 
»آصف غفور« سخنگوی ارتش پاکستان اعالم 
کرد ارتش این کشــور با قــدرت به هر گونه 
تجاوز هند به اراضی پاکستان پاسخ می دهد. 
این سخنان پس از آن مطرح شد که وزیر دفاع 
هند روز جمعه به طور ضمنی طرف پاکستانی 
را به اســتفاده از سالح هسته ای تهدید کرد. 
راجنات سینگ در ســفر به ایالت »پخران« 
در غــرب هند ضمــن دیدار از یک ســایت 
آزمایش های هســته ای این کشور اعالم کرد، 
کشورش تاکنون آغاز کننده جنگ هسته ای 
نبوده، اما سیاســت های آینده در این زمینه 

بستگی به شــرایط دارد.منطقه کشمیر هند 
در روزهای اخیر و پس از آنکه نارندرا مودی، 
وضعیت ویژه و خودمختاری آن را لغو کرد با 
ناآرامی ها و اعتراضات گسترده ای روبه رو بوده 
که تنش های میان دهلی نو و اســالم آباد را به 
شــدت افزایش داده است. وخیم شدن اوضاع 
در منطقه کشــمیر موجب برگزاری نشست 
اضطراری در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
نیز شده است. نشست شورای امنیت سازمان 
ملل با موضوع »کشــمیر« روز جمعه پشت 
درهای بســته برگزار شد؛ نشستی که چین 
برگزاری آن را خواســتار شــده بود، اما بدون 
حصول نتیجه پایان یافت. تا قبل از نشســت 
روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل درباره 
کشمیر، ۳1 دسامبر 1۹71 )۳0 آذر 1۳۵0( 
آخرین بــاری بود که شــورای امنیت درباره 
کشمیر جلسه تشــکیل داده بود. در نشست 
آن سال، شورای امنیت قطعنامه ای را درباره 
آتش بس بین طرفین درگیر تصویب کرده بود.

خبر

پاکستان: به هرگونه تجاوز هند پاسخ می دهیم
تبادل آتش سنگین میان دوکشور در مرز کشمیر
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