
 

پیام غدیر وحدت و همدلی در جامعه است
 آستان   تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه پیام غدیر 
عزت، استقالل و مودت برای جامعه اسالمی است، گفت: پیامبر 
گرامی اســالم)ص( در غدیر خم تنهــا امیرالمؤمنین علی)ع( را 
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در جام جهانی 
شانس صعود داریم

روایت نخستین رودررویی مستقیم 
با شیطان بزرگ در خلیج فارس

از ابزار انرژی برای شکست تحریم ها 
استفاده نکردیم
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 روایت »ظریف« از پیغامی که به سعودی ها داد 

می خواهید سردار سلیمانی با شما صحبت کند؟
 سیاست  ظریف که روز یکشنبه در کویت بود، از شامگاه این روز سفر خود به فنالند، سوئد 
و نروژ را آغاز کرد. البته ظریف در میانه ســفر اعالم کرد جمعه  نیز  با وزیر خارجه و رئیس 
جمهور فرانسه دیدار خواهد داشت و هفته دیگر به چین و بعدش به ژاپن خواهد رفت. به گفته 
وزیر امورخارجه هدف از این سفرهای دوره ای و مذاکرات فشرده هماهنگی در آستانه مجمع 
عمومی سازمان ملل است، ظریف علت این هماهنگی را وضعیت ویژه منطقه عنوان کرده است 
و البته نیم نگاهی هم به شرایط تحریم های آمریکا خواهد داشت. ظریف که ابتدا به فنالند 
رفته بود، در توییتی به شرح دیدارها و برنامه های خود در فنالند پرداخته و در این باره نوشت: 

 ............ صفحه 2»دیدارهای پربار با رئیس کنونی اتحادیه اروپایی...

آیت اهلل جنتی:

شورای نگهبان 
در صیانت از 

رأی مردم ذره ای 
دریغ نخواهد کرد 

قدس نقش اسناد 
غیررسمی 

در پولشویی را 
بررسی می کند

آیا قولنامه ها 
باطل می شوند؟
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      صفحه 1

فراخوان مناقصه 
پنجره هاى آلومينيومى پروژه 

بيمارستان امداد جنوب 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۶۷
۴

فراخوان مناقصه ميلگرد
پروژه بيمارستان امداد 

جنوب 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۶۵
۳

﹝︤ا︡ه ︫﹞︀ره ٩٨/٢
﹁︣وش ﹝﹙﹉ وا﹇︹ در ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی– ︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران
۴  ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۶
۶۵
۵

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

︀ دو  ﹥ ︸︣﹁﹫️ ﹨︀ی  ١٢ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ و ٩ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ﹨﹞︣اه︋  ︣︠)) ﹐︀﹋ ︡︣︡ دو د︨︐﹍︀ه ︑︀﹡﹉ ︲︣︋﹥ ﹎﹫︣︋  ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
د︨︐﹍︀ه ﹋﹞︍︨︣﹢ر  ﹨﹢ا ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩ ︡﹡︀︫ ︫︣︤ )) ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴١  
︣﹎ــ︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
 ️︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  دو﹜️ (︨︐︀د)︋ 
 ﹤﹡︀﹞︀ ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ﹡︀م در︨ 
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠۵/٢٨

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︨︐︀د︋ 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠۴/١٣٩٨/٠۶
︨︀ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٠/١٣٩٨/٠۶ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 

ــ︡ف  ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د –ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 
٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵  :﹟﹀﹚︑

️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧ ︊︔ ︣ ︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐ ﹋︣﹞ : ﹤﹡︀﹞︀ ️ در︨  ﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️ ︗ ︀د︐  ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع /
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﹡﹢︋️ دوم

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹁︣ا︠﹢ان ︻﹞﹢﹝﹩ ︗︢ب ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار
﹝ ﹤﹚︣︀رم( ﹡﹢︋️ ﹨︪︐﹛)

︫︣داری ﹨︪ــ︐﹍︣د در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︖﹢ز ︫ــ﹞︀ره ٢٠/٣۴١٧/ش ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٧ ︫﹢رای 
 ︫︣ ﹤︺︨﹢︑ ا﹨︡اف ﹅﹆︑ ︣داری و دررا︨ــ︐︀ی︢اری ︫ــ﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹛︀︻ ️﹫﹨ ﹤︪ــ︐﹍︣د و ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹨ ︫︣ ﹩﹞﹑ا︨ــ
وا︖ــ︀د ﹝﹠︀︋︹ درآ﹝︡ی ︀︎︡ار ︗️ ︎︣وژه ﹝︪ــ︀ر﹋︐﹩ اــ︡اث ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری و اداری وا﹇ــ︹ در ︲﹙︹ ︾︣︋﹩ ︋﹙﹢ار ﹝︡رس                
(︋︀ روش ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹝︡﹡﹩) ︋︀ ز﹝︀ن ︨ــ︀︠️ ٢ ︨ــ︀﹜﹥ و ︋︀ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩، ︨ــ︣﹝︀﹥ و ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ ︵︊﹅ ا︮﹏ ۴۴ 
 ﹤︐﹀﹨ ﹉ ا︨ــ﹠︀د و﹝︡ارک ️﹁︀در ️︗ ︡﹠﹡︢ا ︻﹑﹇﹞﹠︡ان ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹛.︡︀﹝﹡ ن ا︨︀︨ــ﹩ ا﹇︡ام﹢﹡︀﹇
 ︀︋ ︀ ︣داری ﹨︪︐﹍︣د ﹝︣ا︗︺﹥ و︫ ﹩﹞︢اری و ﹝︪︀ر﹋️ ﹨︀ی ﹝︣د﹎ ﹤︀﹞︨︣ ا﹝﹢ر ︡وا ﹤︋ ﹜︐︪﹨ ️︋﹢﹡ ﹩﹎︀پ آ از ︦︎
︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی: ۴- ۴۴٢٢٢٠٢٢-٠٢۶ ︑﹞︀س ︀﹞︣﹁ ﹏︮︀﹠︡.︨ــ︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︊﹙︼ ٨/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل 
﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و︀ ﹁﹫︩ وار︤ی در و︗﹥ ︫︣داری ︋﹥ ︧︀ب ︫﹞︀ره ١٠۶٧۶١٣٧۶١ 
                       ،﹜︊﹞ ،︡وش﹞ ︀دات﹠︪﹫︎ ﹤︋.︣دد﹎ ︤︣داری ﹨︪︐﹍︣د وار︫ ︤د ︋︀﹡﹉ ر︨︀﹜️ ︫︺︊﹥ ﹨︪︐﹍︣د ﹋︡ ︫︺︊﹥ ۶٣۶ ︋﹥ ﹡︀م﹡
︡.︨ــ︍︣ده ﹡﹀︣ات اول، دوم و︨ــ﹢م ︑︀ ز﹝︀ن ا﹡︺﹆︀د  ︦ از ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡  ــ︍︣ده ︀ وا︮﹙﹥︎   ︨︡﹇︀﹁
 ﹤  ︋︉﹫︑︣︑ ﹤ ــ︍︣ده آ﹡ــ︀ن︋  ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪ــ﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ﹤︙﹡︀﹠ ︡و﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹩﹇︀ ــ︣داری︋  ﹇ــ︣ارداد ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹡︤د︫ 
 ﹩﹛︀︻ ️﹫﹨ ︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︎︣وژه در ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︡رج ا︨️ و﹫︤︗ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︣داری ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.︨ــ︫ــ ︹﹀﹡
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در رد︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️. ︲﹞﹠︀ ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋﹥ ︻︡ه 
︀︀ن و﹇️  ︡ه ︑︀︎   ︫︣﹞ رت ﹐ک و﹢  ︮﹤ ︀﹋️ ﹨︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ا﹜︿ وب︋  ︀︧️ در︎  ︀︫︡ و︎﹫︪﹠︀دات ﹝﹩︋  ︋︣﹡︡ه ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹩︋ 

اداری روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/۶/٩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣داری ︑﹢﹏ داده ︫﹢د.
ا︫ -﹩﹠﹝︋ ︣﹫﹞︣دار ﹨︪︐﹍︣د

/ع
۹۸
۰۶
۶۵
۲

سیاست: سرلشــکر محمد باقــری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در مراسم تجلیل از خانواده های معظم 
شهدا و اعطای نشان فرمانده معظم کل قوا به جمعی از 
مدافعان حرم و مجاهدان جبهه مقاومت که در محل ستاد 
کل نیروهای مسلح برگزار شد، تصمیم و صبر راهبردی 
جمهوری اسالمی ایران در ماجرای برجام و روند فعلی 
را برخاسته از حکمت، هوشمندی و صالبت دانست و با 
اشاره به حوادث اخیر در منطقه و جلوه گری های جدید 
اقتدار نیرو های مســلح کشور در مواجهه با تهدیدهای 
منطقــه ای و جهانی گفت: این رخداد ها ازجمله انهدام 
هواپیمای بدون سرنشین متجاوز جاسوسی آمریکایی و 
توقیف نفتکش متخلف انگلیسی و در نهایت آزادسازی 
نفتکش کشــورمان در جبل الطارق، نشان دهنده این 

واقعیت است که انقالب اسالمی با اقتدار به مسیر خود 
برای دستیابی به آرمان های واالیش ادامه می دهد. وی 
در ادامــه تصریح کرد: امروز جمهوری اســالمی ایران 

تحت رهبری مقام عظمای والیت و فرماندهی کل قوا 
با وحدت، یکپارچگی، همدلی، هماهنگی، اراده پوالدین 
و مقاومت فعال و پویا، مسیر تمدن سازی اسالمی را با 
درک عمیق و بصیرت کافــی ادامه می دهد و هیچ گاه 
فریب دعوت به مذاکره و پلیس خوب و بد را نمی خورد. 
رئیس ستاد کل نیرو های مسلح با تأکید بر اینکه امروز 
تالش آمریکا در حوزه ائتالف سازی و توطئه افکنی های 
جدید در خلیج فارس شکســت خورده اســت، گفت: 
دشمنان، گروه های تکفیری و تروریست هایی که به هیچ 
اصول اخالقی و اعتقادی و انسانی پایبند نیستند را ایجاد 
و به جان جهان اســالم انداختند و امید بسته بودند تا 
به این واســطه، ایران اسالمی را محاصره کرده و اقتدار 

انقالب اسالمی در منطقه را از بین ببرند.

سیاست: آیت اهلل جنتی، دبیر شورای نگهبان در پاسخ 
به درخواست جمعی از طالب و دانشجویان برای حل 
مسئله میان دو تن از علمای حوزه تأکید کرد: دشمنان 
طمع و شادی نکنند و دل به اختالفات ظاهری نبندند؛ 
مسئوالن در عین اختالف نظر و سلیقه، در راه آرمان های 

انقالب و دشمنی با دشمنان، یکدل و یکصدا هستند.
آیــت اهلل جنتی در نامه ای خطاب به این جوانان بیان 
داشت: بی تردید امروز دشمن بیش از گذشته از ملت 
ایران عصبانی و خشــمگین است و تاب سقوط پهپاد 
آمریکایی و توقیف کشــتی انگلیســی را ندارد. بینی 
او از آزادی نفتکــش ایرانــی و موفقیت های علمی و 
اقتصادی به خاک مالیده شــده است و چشم دیدن 
وحدت و همدلی میان دولت و ملت را ندارد. دشمنان 

طمع و شــادی نکننــد و دل به اختالفــات ظاهری 
نبندند. مســئوالن در عین اختالف نظر و سلیقه، در 
راه آرمان های انقالب و خدمت به مردم و دشــمنی با 

دشــمنان ملت، یکدل و یکصدا هستند. دل های این 
مــردم با هدایت های رهبر عزیز انقالب به درگاه الهی 
پیوند خورده اســت و کشتی انقالب در اقیانوس مواج 

حوادث متالطم نخواهد شد.
در پایان این نامه آمده  است: »تردید نکنید که شورای 
نگهبان در راه انجــام وظایف قانونی خود در صیانت از 
حق الناس و رأی مــردم ذره ای دریغ نخواهد کرد و راه 
نفوذ مفسدان و بی صالحیت ها را خواهد بست و در عزم 
راسخ این نهاد خللی وارد نخواهد شد. شما جوانان عزیز 
نیز با تکیه بر رهنمود های رهبر بزرگوار، در راه اعتالی 
انقالب اسالمی تالش کنید و به پیش بروید، فکر کنید 
و عمل کنید، آگاه باشــید و بیدار سازید و خود را دل 

مشغول وقایع گذرا نکنید«.

سیاست: محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس بین الملل 
در گفت وگو با قدس آنالین گفت: اقدام انگلستان در توقیف 
نفتکش ایرانی کامالً غیر قانونی و مغایر با قوانین بین الملل 
بود، آن ها به این بهانه کــه اتحادیه اروپا فروش نفت به 
سوریه را تحریم کرده است، دست به چنین اقدام غیر قابل 
قبولی زدند؛ در حالی که اروپاییان باید بدانند اتحادیه اروپا 
نمی تواند برای جهان قانون وضع کرده و برای ایران تعیین 
تکلیف کند؛ قوانین آن ها فقط برای مجموعه خودشــان 
یعنی اعضای اتحادیه اروپا الزم االجراست نه سایر کشورها. 
وی درخصوص زیان های ناشی از توقیف کشتی ایران بیان 
داشــت: اقدام آن ها در توقیف نفتکش ما موجب ضرر و 
زیان اقتصادی ایران از چند جهت شده است که باید مورد 
پیگرد حقوقی قرار بگیرد. توقیف کشتی که مانع سودآوری 
نفتکش در حمل بار شده است، معطل ماندن نفت ایران 

برای فروش و بازگشــت پول آن و هزینه هایی که ایران 
برای انجــام امور حقوقی برای رهایی از کشــتی ربایی 
متحمل شده است، از جمله زیان هایی است که انگلستان 
بر ایران تحمیل کرده؛ از این رو آزادسازی کشتی ایران به 

تنهایی کفایت نمی کند و مسئوالن آن باید از این جهت 
تحت پیگردهای حقوق بین الملل قرار بگیرند.

محمد حســن قدیری ابیانه گفــت: بخش اول توقیف 
کشتی انگلیس توسط ایران منجر به فروریختن ابهت 
انگلســتان شد.قطعاً اگر آمریکا دست به چنین اقدامی 
بزند از موضعگیری و اقدام متقابل جمهوری اســالمی 
ایران در امان نخواهد ماند. الزم به ذکر اســت که عده 
ای همواره براین باور هســتند که داشتن رابطه با یک 
کشور به معنی ختم خصومت است؛ در حالی که ایران 
و انگلستان همواره باهم روابط دیپلماتیک داشته اند، اما 
سران انگلیسی نشان داده اند لحظه ای دست از توطئه 
علیه ایران برنمی دارند و انگلستان در تمامی توطئه ها 
و تحریم ها نقش ویژه ای علیه جمهوری اســالمی ایران 

ایفا کرده است.

سرلشکر باقری: 

آیت اهلل جنتی:

قدیری ابیانه در گفت وگو با قدس آنالین:

فریبپلیسخوبوبدودعوتبهمذاکرهرانمیخوریم

شوراینگهباندرصیانتازرأیمردمذرهایدریغنخواهدکرد

انگلیسبهمایادآوریکردکهداشتنرابطهنمیتواندمانعخصومتبشود

گفت و گو با حجت االسالم صاحبقرانی 
به مناسبت روز جهانی مساجد 

نمازمساجدباید
بهساختتمدن

اسالمیمنجرشود
معاون فرهنگی و اجتماعی امور 

مساجد کشور در گفت وگو با »قدس«:

مساجدپایگاه
سالمتاجتماعی

جامعههستند

هفدهمیناجالس
سراسریروزمسجد

برگزارمیشود

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 7

گوهرشاد؛مسجدی
برایهمیشهتاریخ

 ............ صفحه 3

ضمیمه  روز

چهار ساِل اول دبستان را در کاشمر درس 
خوانده؛ شهر پدری و مادری اش. سال پنجم 
اما وارد یکی از مدارس نمونه گناباد شده؛ 
مدرســه ای که او را مجبورمی کرده جدا از  

خانواده و همراه با بچه های برگزیده...

در این شماره »+روایت« می خوانید

آدم خیابانم، نه گالری!

ه هفتــگی 
ضمیـم

قــدس وزنــامه 
ر

 
ره پنـجـم 

مــــا
ش

مـــرداد
ســــی 

سیـصد و  هـــزار 

و نـــود و هشـت

سفر به سرزمین تاریک و نمور

ماله را بکش همان جا که 
اداره محیط زیست می گوید!

آدم خیابانم، نه گالری!
گفتوگوبا»مسعودنیکدل«کهباآثارهنریمتفاوتششناختهمیشود
آثاریکهچندساعتبیشترعمرنمیکنند

نگاهی به تاریخ و اسناد هشتمین بنای زیبای جهان 

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم جشن عید سعید غدیر خم در مجتمع بقیه اهلل:
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روزنامـه صبـح ايـران

انتصاب «رئيس مؤسسه دائره المعارف ف قه اسالمى» از سوى رهبر انقالب  سياست: حضرت آيت اهللا خامنه اى در حكمى حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ حسن نظرى را به رياست مؤسسه 
دائره المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت(ع) منصوب كردند. ايشان با اشاره به ضايعه درگذشت رئيس پيشين اين نهاد، خطاب به وى نوشتند: «انتظار مى رود با استفاده از همكارى فضالى برجسته و محقق كه 

بحمداهللا شايستگى خود را در آن مؤسسه اثبات كرده اند، به تداوم بركات اين شجره  طيّبه اهتمام ورزيد و با رعايت انضباط در مقررات گوناگون، سالمت و نزاهت آن مركز علمى را تأمين نماييد».

 سياست  ظريف كه روز يكشنبه در كويت 
بود، از شــامگاه اين روز سفر خود به فنالند، 
سوئد و نروژ را آغاز كرد. البته ظريف در ميانه 
ســفر اعالم كرد جمعه  نيز  با وزير خارجه 
و رئيس جمهور فرانسه ديدار خواهد داشت 
و هفتــه ديگر به چين و بعــد از آن به ژاپن 
خواهد رفت. به گفته وزير امورخارجه هدف 
از اين ســفرهاى دوره اى و مذاكرات فشرده 
هماهنگى در آستانه مجمع عمومى سازمان 
ملل اســت، ظريف علت ايــن هماهنگى را 
وضعيت ويژه منطقه عنوان كرده است و البته 
نيم نگاهى هم به شرايط تحريم هاى آمريكا 
خواهد داشــت. ظريف كه ابتــدا به فنالند 
رفته بود، در توييتى به شرح 
ديدارها و برنامه هاى خود در 
فنالند پرداخته و در اين باره 
با  پربار  نوشــت: «ديدارهاى 
رئيس كنونى اتحاديه اروپايى، 
رئيس جمهور فنالند، وزير امور 
خارجــه و وزير تجارت درباره 
آنچه كه اتحاديه اروپايى الزم 
اســت براى حفــظ برجام و 
حفظ منافع خــود در آزادى 
دريانوردى انجام دهد، داشتيم. همچنين با 
«دفتر ابتكار مديريت بحران» درباره مجمع 
گفت وگوهاى منطقه اى و پيمان عدم تجاوز، 

تبادل نظر كرديم. سوئد، مقصد بعدى سفر 
است». ظريف وزير خارجه در نشست خبرى 
مشترك با «پكا هاويستو» وزير خارجه فنالند، 
مذاكراتش با همتاى فنالندى را سازنده خواند 
و در پاسخ به پرسشى درباره نفتكش آدريان 
دريا گفت: ما دنبال كاهش تنش هســتيم، 
ولى آمريكا به دنبال تشديد تنش است. ايران 
متعهد به تصميمات اتحاديه اروپا نيست و 
اروپا هم به دنبال اعمال تحريم ها به اعضاى 
غير اتحاديه نيست. توقيف نفتكش توسط 
انگليس و جبل الطارق هيچ مبنايى نداشت 
و خوشحاليم اين موضوع پايان يافته است. 
آمريكا يك حكم سياســى صــادر كرده كه 
غيرقانونى است. به دليل تحريم ها نمى توانيم 

درباره مقاصد فروش نفت شــفاف باشــيم؛ 
چراكه آمريكا به صورت غيرقانونى ســعى 
در آزار ديگر كشورها دارد. ظريف همچنين 
در پاسخ به پرسشى درباره اينكه آيا فنالند 
مى تواند براى رفع تنش بين ايران و آمريكا 
نقش ميانجى ايفا كند، گفت: بايد بستر اين 
كار وجود داشته باشد كه ميانجيگرى موفق 

باشد. ايران عالقه اى به تقابل ندارد.

 به عربستان پيغام دادم، سردار 
سليمانى با شما صحبت كند

محمدجواد ظريف دوشــنبه شب در جمع 
ايرانيان مقيم سوئد گفت: زمانى كه در كويت 
بودم به كويتى ها گفتم همين فردا عربستان 

آمادگى داشته باشد با ما گفت و گو را شروع 
كند، حاضريم. وى گفت: حرف هاى عجيب 
و غريبى مى زنند. سعودى ها مى گويند ظريف 
كاره اى نيست و مشكل ما با سردار سليمانى 
است، براى اينكه بدانيد دروغ مى گويند. وقتى 
كه وزير شدم با آقاى سليمانى صحبت كردم  
به سعود الفيصل پيشنهاد كرديم حاضريم 
راجع به يمن، بحرين، عراق، سوريه و لبنان  
صحبت كنيــم، در همان پيشــنهاد پيغام 
فرستادم اگر فكر مى كنيد به قول خودتان من 
ماله كش اعظم هستم، آقاى سليمانى با شما 
صحبت كند. سعود الفيصل پاسخ داد «جهان 
عرب به شــما ربطى ندارد». حاال مى بينيد 
جهان عرب به ما ربط دارد يا ندارد. در سوريه 
و يمن شكست خوردند در لبنان نخست وزير 
آن را زندانــى كردند. ظريف افزود: آن ها اين 
تصور را دارند. من به عنوان كسى كه حامى 
روابط هستم، فشار آوردم و براى بهبود روابط 
با همسايگان هزينه دادم و هنوز هم حاضرم 
هزينه بدهم. خيال نكنيد گناه نداشتن روابط 
با ماســت. در همان زمان آيت اهللا هاشمى، 
آن ها مى گفتند بايد «سر مار را ببريد.» وى 
بيــان كرد: براى رژيم صهيونيســتى، ايران 
زيادى بزرگ است. كارى ندارند چه كسى در 
ايران حاكم باشــد. اصالح طلب، اصول گرا يا 

سكوالر ، هر كه حاكم باشد.

روايت « ظريف» از پيغامى كه به سعودى ها داد

مى خواهيد سردار سليمانى با شما صحبت كند؟

 لطفاً با وزير دادگسترى مصاحبه كنيد و شروع جذب پذيرفته شدگان كادر ادارى 
آزمون 96 قوه قضائيه را جويا شويد. 09170007602

 جلسه با اروپايى ها در مورد يمن و اينكه گفتند راه حلش؛ مقاوت و مبارزه نيست 
طنز و شيطنت آميزاســت؛ چراكه اگر اروپايى ها صداقت داشتند در فورى ترين و 
اولين قدم، كمك هاى مختلفشان به سعودى ها را قطع مى كردند و وزارت خارجى ها 

بازى نخورند. 09190008895
 معاون امور زنان رياســت جمهورى به اين پرســش پاسخ دهد؛ با توجه به اين 
مطلب كه اجراى طرح تفكيك جنســيتى دانشگاه ها مطالبه طيف گسترده اى از 
دانشجويان متعهد و فرهيخته كشورمان است، آيا اجراى چنين  تفكيكى محدوديت 
است يا مصونيت؟ الزم به ذكر است دانش آموزان از مدارس منفك شده جنسيتى 
راهى كالس هاى مختلط دانشــگاهى مى شــوند كه تبعات منفى بســيارى دارد. 

09150000609
 چرا مســئوالن در مورد ايرادات طرح رجيسترى، جوابگوى مردم نيستند، چرا 
موبايل هاى قديمى مربوط به قبل از طرح رجيسترى را غير فعال مى كنند تا مردم 
توى اين اوضاع بد اقتصادى، مجبور به خريد گوشى از شركت هاى مورد تأييد آقايان 

شوند؟ 09150002369
 يك نفر پيدا نمى شود به داد پذيرفته شدگان كادر ادارى آزمون 96 قوه قضائيه 
برسد. 5هزارجوان در اين مملكت دو سال است افسرده و ناراحتند به خاطر طوالنى 

شدن اين استخدام. 09170007602
 لطفاً با وزير دادگســترى مصاحبه كنيد و بپرسيد جذب پذيرفته شدگان كادر 
ادارى آزمون 96 قوه قضائيه ســرانجام بعد دو سال بالتكليفى كى شروع مى شود؟ 

09170007602
 معاون اقتصادى رئيس جمهوردرروزنامه قدس مى گويد دولت مصمم است، مردم 
در تأمين كاالى اساسى بامشكلى روبه رو نشون د... جناب نهاونديان! لطفاً پيش ازطرح 
اين مطالب از برج عاج فرود آييد، ســرى به بازار بزنيد ســپس اين ســخنان را بر 
زبان جارى كنيد (كوه مشــكالت مردم را خفه كرده است) كجاى كاريد بزرگوار ؟ 

09390002323
 هميشــه مى پرسند علم بهتر اســت يا ثروت؟ اما دريغ از اندكى اهميت براى 

فرهنگ! آموزش  و پرورش. 09150007819
 احسن به قانون گذار كه راه دزدى و فرار را تعيين كرده. 09150007215

 وسيله سنجش ماليات كسبه كارتخوان است. خريداران محترم وجه فاكتور را از 
عابربانك به حساب  انتقال دهند. 09350003985

 يكى از شرم آورترين حقايق در مورد كودتاى 28 مرداد اينه كه آمريكايى ها يك 
ميليون دالر بودجه براى مزدورها كنار گذاشته بودند، اما با 60 هزار دالر كار تمام 
شد و آمريكايى ها از اين صرفه جويى تعجب كردند. حتى اگر وطن رو مى فروشى، 

ارزون نفروش. به 60 هزار دالر؟ 09150003698
 عليخانى با برنامه عصر جديد باز هم از ماه عسلش رونمايى كرد، آخه چه اصرارى 

همه رو به گريه در آرى؟ 09120004596

اعطاى نشان فتح2 به سردار عبداهللا عراقى
 از سوى فرمانده معظم كل قوا

سياست: سردار ســرتيپ پاسدار عبداهللا 
عراقــى، رئيــس اداره امنيت ســتاد كل 
نيروهاى مسلح، به پاس ايستادگى و دفاع 
قهرمانانه در برابر كفر و اســتكبار جهانى 
و عوامــل مــزدور و فريب خــورده آنان و 
همچنين اعتالى جبهه مقاومت اســالمى 
و دفــاع از حريــم اهل بيــت عصمت و 
طهارت(ع) به دريافت نشان درجه  2 فتح از سوى فرماندهى معظم كل قوا حضرت 

آيت اهللا خامنه اى مفتخر شد.

واكنش دولت هادى به تعيين سفير جديد يمن در ايران
سياست: دولت نجات ملى يمن، به تازگى «ابراهيم محمد محمد الديلمى» را به عنوان 
سفير فوق العاده و نماينده يمن در ايران تعيين كرد. دولت «عبد ربه منصور هادى» كه 
در رياض، پايتخت عربستان سعودى مستقر است و خود را دولت قانونى يمن مى داند، در 
واكنش به اين انتخاب اعالم كرد كه براى اين تصميم صنعا، به سازمان ملل اعتراض خواهد 
كرد. به نوشته روزنامه سعودى عكاظ، «معمر االريانى» وزير اطالع رسانى دولت منصور 
هادى در صفحه توييتر خود مدعى شد كه تعيين سفير جديد در تهران خالف قوانين 
بين المللى است و تهران نبايد دولت نجات ملى يمن را به رسميت بشناسد. او در ادامه 

از كشورهاى جهان خواست تا مقابل آنچه دخالت ايران در امور يمن مى ناميد، بايستند.

واكنش واعظى به ادعايى پر سر و صدا درباره حادثه منا
سياست: رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: سازمان حج و زيارت نماينده مذاكره ايران در 
حادثه منا بود، نه وزارت خارجه كه امروز مطرح مى كنند ظريف بايد مذاكره كند. سيد 
محمود واعظى در گفت وگو با ايلنا، درباره اينكه پس از اظهارات برادر شهيد ركن آبادى 
در خصوص حادثه منا مطرح مى شود وزارت خارجه بايد مسئوليت مذاكرات را بر عهده 
مى گرفته است و شخص ظريف و اين وزارتخانه كوتاهى به خرج داده اند، گفت: موضوع 
متعلق به چندســال گذشته است و امروز شخصى مطالبى را پيرامون آن بيان مى كند، 
عده اى هم باتوجه به اين گفته ها مى گويند آقاى ظريف بايد مسئوليت مذاكرات را برعهده 
مى گرفــت! رئيس دفتر رئيس جمهور تأكيد كرد: مگر هــر مذاكره اى را كه ايران انجام 
مى دهد در رأس آن وزير امورخارجه قرار دارد؟ بســيارى مذاكره در حال انجام است، آيا 
آقاى ظريف بايد باشــد؟ نمونه اين مذاكرات گفت وگوهاى وزير راه،مسكن و شهرسازى 
در ســوچى اســت. وى ادامه داد: آقاى اسالمى در اجالس سه جانبه حمل و نقل ايران، 
آذربايجان و روســيه درباره تكميل كريدور شمال و جنوب به مذاكره پرداخته است، آيا 
وزير امورخارجه بايد مسئوليت بر عهده مى گرفت؟ يا امروز وزارت «صمت» انواع و اقسام 

گفت وگوها را انجام مى دهد، وزارت خارجه بايد مداخله كند؟

نشريه نيويوركر گزارش داد
بروز اختالف در دولت ترامپ 

پس از سرنگونى پهپاد آمريكا توسط ايران
سياست: يك رسانه آمريكايى در بخشى از يك گزارش مفصل درباره مايك پمپئو، 
وزير خارجه آمريكا به بروز نشانه هايى از اختالف ها در حلقه نزديكان دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا پس از سرنگونى يك پهپاد اين كشور توسط ايران پرداخته است. 
«نيويوركر» در اين گزارش، پس از شرح نقش پمپئو در اخراج ركس تيلرسون، وزير 
خارجه پيشين آمريكا به گسترش شكاف هاى ميان پمپئو و ترامپ  و بولتون پس از 
سرنگونى پهپاد آمريكا توسط ايران پرداخته است. به نوشته نيويوركر، به نظر مى رسد 
كسى كه اكنون به وصله ناجور تبديل شده بولتون است نه پمپئو. ترامپ بعد از لغو 
حمله به ايران در يك جلســه علنى از بولتون انتقاد كرد و پس از آن در حالى كه 
پمپئو را در كنارش داشت با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالى ديدار كرد، در حالى 

كه بولتون روانه مغولستان شد.

يادداشت عضو هيئت يمنى پس از بازگشت از تهران
احترام ايران به متحدان

سياست: «عبدالملك العجرى» عضو شوراى سياسى انصاراهللا كه به تازگى با هيئتى از 
انصاراهللا به ايران سفر كرد، پس از بازگشت به صنعا در يادداشتى براى وبگاه خبرى شبكه 
«المســيره» درباره ايران و نحوه تعامل تهران با متحدانش نوشت. العجرى نوشته است: 
ايران هرگز در امور داخلى يمن دخالت نكرده و به دنبال تحميل ديدگاه خود بر تصميم 
حاكميتى يمن نبوده است. وى ادامه مى دهد: ايران كشورى است كه بيشترين احترام را به 
دوستان و متحدان خود مى گذارد و با آن ها در كمال شايستگى و دوستى برخورد مى كند. 
از طريق تجربه خودم و ديدارهاى مكرر ما با آن ها، چيزى را كه حاكى از تمايل آن ها براى 
تحميل نظرشان بر يمن  يا تمايل به اينكه ما يا متحدان و دوستانشان را سرسپرده خود 
نشان بدهند، احساس نكردم. اين عضو انصاراهللا گفت: در تمام جلساتمان با مقامات ايران 
و مقامات وزارت خارجه اين كشور بيشترين حرف آن ها به ما اين بود كه «چه چيزى از 
ما مى خواهيد؟». «تصور شما از راه حل سياسى چيست و چگونه مى توانيم به شما در آن 
كمك كنيم؟» و هرگز از آن ها كلمه اى مثل «از شما مى خواهيم» يا «شما بايد»، حتى 

به اشتباه هم نشنيدم.

لزوم بازنگرى در مذاكرات با عراق
دولت براى صــادرات برق و گاز و دريافت پول 
آن از عــراق، چند ماه مشــغول مذاكره با اين 
كشــور بوده تا بتواند تحريم هاى آمريكا را دور 
بزند، اما نتيجه عملى اين ديپلماســى چيزى 
جز مشروعيت بخشيدن به تحريم هاى آمريكا 
و اجراى آن ها در مــراودات مالى ميان ايران و 

عراق نبوده است!
يعنى توافقى شكل گرفته است كه يك حساب 
دينارى در آمريكايــى ترين بانك عراق (بانك 
تجــارت عراق كه مورگان ِچيز آمريكايى آن را 
تأسيس كرده است) براى ايران باز خواهد شد، با 
اين شرايط: ايران نمى تواند پولى از عراق دريافت 
كند، حتى دينار! ايران نمى تواند هر كااليى كه 
نيازداشت از عراق وارد كند! ايران فقط مى تواند 
غذا و دارو وارد كند! وزارت خزانه دارى آمريكا 
هم بر همه اين تعامالت نظارت خواهد كرد! اين 
شرايط حتى بدتر از شرايط اينستكس است اما 
برخالف اينستكس، در اين توافق دولت ما هم 
مشتاق آن بوده است. به واسطه كاناليزه شدن 
تجارت ايران و عــراق در اين كانال، آمريكا به 
ســادگى مى تواند نظارت و كنترل تجارت دو 

كشور را در اختيار خود بگيرد.
در حالى كه در عراق دست برتر را داريم و 
اين كشور بيش از 40 درصد نياز وارداتى 
بــرق خود را از ايــران تأمين مى كند (به 
صــورت برق و گاز)، امــا دولت محترم ما 
با پذيرش اين شــرايط عجيب بستر نفوذ، 
سلطه و اشــراف آمريكا را هم در عراق و 
هــم در ايران ايجاد كرده اســت. با وجود 
چنين توافقى، هم عراق متضرر خواهد شد 
و هم ايران. آمريكا ابزار فشــارى به دست 
آورده كه هر دو كشــور را تحت فشار قرار 
دهد. جالب اينجاســت كــه از اين توافق 
تحت عناوينى مانند دور زدن تحريم هاى 
آمريكا ياد مى شود، درحالى كه اين كانال 
تحريم هاى  اجــراى  براى  بســترى  مالى 

آمريكاست.
چرا دولت جمهورى اســالمى بايد بپذيرد 
كه آمريكا از 10 هزار كيلومتر آن طرف تر، 
تكليف تجارتش با كشــور مسلمان عراق با 
هزارو500 كيلومتر مرز مشترك را روشن 
كند؟ در شــرايطى كه مــردم ايران تحت 
شــديدترين فشــارهاى تحريمى هستند، 
كشــور عراق مى تواند يكى از دريچه هاى 
تنفســى اقتصاد ايران باشد. به خصوص از 
طريق دريافت نقدى بخشــى از مطالبات، 
مى توان ارز مورد نيــاز بازار را تأمين كرد. 
براى اينكه كشــورهاى همسايه تبديل به 
نياز  اقتصاد شــوند،  دريچه هاى تنفســى 
بــه يك نگاه راهبردى به اين همســايگان 
اســت تا جلو نفوذ و نقش آفرينى آمريكا 
در اين كشــورها گرفته شود. اما به واسطه 
فهــم اشــتباه و مذاكرات ضعيــف دولت، 
فرصت هاى اقتصادى همسايگان يكى پس 

از ديگرى از دست مى روند.
دولت چند ماه براى رسيدن به اين توافق تالش 
كرده است. آيا پذيرش چنين شرايطى نيازى به 
مذاكرات چند ماهه داشت؟ دقيقاً در اين چند 

ماه روى چه موضوعى مذاكره شده است؟

روز سخت خودروسازها 
از بركنارى و بازداشت

تا فساد و زدوبند

سياســت: صبح روز دوشــنبه علــى ربيعى، 
سخنگوى دولت، خبر داد كه وزير صنعت، معدن 
و تجارت، هاشم يكه زارع، مديرعامل ايران خودرو 
را به ســبب افزايش «عمدى و بدون هماهنگى» 
قيمت خودرو هاى توليد اين شركت بركنار  كرده 
است. شامگاه دوشــنبه نيز اعالم شد كه هاشم 
يكه زارع در دفتر كارش بازداشت شده است. بهرام 
پارسايى،  سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس 
شوراى اسالمى، در صفحه شخصى توييتر خود 
نوشت: « عزل و بازداشت مديرعامل ايران خودرو 
شروع خوبى است. مردم منتظرند در ادامه، همه 
رانتخواران پيدا و پنهان  مافياى خودرو كه ساليان 
دراز، ارابه هاى مرگ و زنده سوزى شهروندان را به 
بهاى خون مردم روانه بازار كردند، در هر جايگاهى 
هستند، پاى ميز محاكمه آورده شوند.» عالوه بر 
اين خبرگــزارى فارس خبر داد: دونفر از مديران 
ايران خودرو در روزهاى اخير بازداشــت شده اند 
و از روز گذشــته نيز يك تيم بازرسى در بخش 
مالى ايران خودرو مستقر شده اند. اين خبرگزارى 
پيش بينى  كرده  بازداشت   مديران صنعت خودروى 

كشور ادامه پيدا كند.
همچنين  اژه اى، معــاون  اول رئيس  قوه قضائيه 
هم درباره فســاد در خودروسازى گفت: «يكى از 
خودروسازان كه به پرونده اش رسيدگى مى كند، 
600نمايندگى در كشــور دارد، امــا با زدوبند، 
15نمايندگى خاص را برگزيده و توليدهايش را به 
آنان مى دهد تا با افزايش تقاضا، اين خودروها را با 

قيمت بسيار باال به مردم بفروشند.»

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 حسين حاجيلو
كارشناس سياسى 

صداى مردم   

خبر

شماره پيامك: 30004567

 هدف از اين 
سفرهاى دوره اى 
و مذاكرات فشرده 
هماهنگى در آستانه 
مجمع عمومى 
سازمان ملل است

بــــــــرش

ترامپ: ايرانى ها به خاطر غرورشان به ما زنگ نمى زنندزير بار حضور آمريكا و انگليس در خليج فارس نخواهيم رفت
سياست: دريــادار تنگسيرى در گفت وگو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: ما بار ها 
اعالم كرديــم كه عبور از تنگــه هرمز براى 
همه آزاد است و ما امنيت را برقرار مى كنيم. 
در مقابل كشور هاى فرا منطقه اى و بيگانگانى 
كه به قصد ايجاد ناآرامــى و ناامنى و تهديد 
جمهورى اســالمى ايــران وارد خليج فارس 
مى شوند، محكم مى ايستيم و مأموريت خود 
كه ايجــاد امنيت در منطقه اســت را انجام 
مى دهيم. فرمانده نيروى دريايى سپاه همچنين 
گفت: خليج فارس خانه ماســت و ما هيچ گاه 
در خانه خود آتش به پــا نخواهيم كرد و در 
آن به دنبال امنيت هستيم و كشور هاى منطقه 
هم اين را بدانند ايران اسالمى دست برادرى 
و دوســتى را به ســمت ملت ها و كشور هاى 
مســلمان دراز كــرده و ائتالف و اســكورت 
شــناور هم نمى تواند جلوى مأموريت ما كه 
ايجاد امنيت است را بگيرد. دريادار تنگسيرى 
خطاب به كشور هايى كه منافعشان در خليج 
فارس اســت، گفت: ما به كشور هاى صنعتى، 
كشور هاى دوست و كشــور هايى كه از نفت 

و گاز خليج فارس اســتفاده مى كنند، اعالم 
مى كنيم ما زير بار حضور آمريكا و انگليس و 
هر كشور ديگرى كه بخواهد آتش بيار منطقه 
باشد، نخواهيم رفت. او در پايان افزود: ما اعتقاد 
بر اين داريم كه جوانان ما بايد دريايى بشوند. ما 
بزرگ ترين ناوگان تجارى دريايى در كشور هاى 
غرب آســيا را داريم و مى توانيم بخش عمده 
جوانان كشــورمان را در اين حوزه مشــغول 
كنيم كه به فرموده رهبر معظم انقالب، آن را 
به عنوان يك راهبرد مى توانيم مورد استفاده 
قرار بدهيم و جوانان را با جغرافياى جديد آشنا 
كنيــم؛ در دريا به جز مرز هايى كه مخصوص 
كشور هاســت، مانعى وجود نــدارد و جوانان 
مى توانند در ساير بخش ها آزادانه فعاليت كنند.

سياســت: آمريكايى ها از پيــروزى ايران در 
ماجراى نفتكش گريس گيج شــده و به بيان 
اظهارات بى معنا روى آورده اند. ترامپ در واكنش 
به آزادى گريس به خبرنگاران آمريكايى گفته 
است: « اگر حواستان باشد، مى بينيد كه آن ها 
قايق هاى مــا را نگرفته اند. كشــتى هاى ما را 
نگرفته اند. كشتى گرفته اند، اما كشتى هاى ما را 
نه!» البته ترامپ مدعى شد جمهورى اسالمى 
ايران خواهان گفت وگو با اياالت متحده است، اما 
به دليل غرور ايرانى، نمى داند چطور بايد مذاكره 
را آغاز كند! وى كه در شــهر «موريســتاون» 
نيوجرســى در جمــع گروهــى از خبرنگاران 
صحبت مى كرد، در پاسخ به پرسشى در مورد 
وضعيت نفتكش ايرانى «گريس يك» (آدريان 
دريا) كه بامداد دوشنبه «جبل الطارق» را ترك 
كرد، گفت: «بحث تازه اى ندارم، جز اينكه ايران 
هم دوست دارد گفت وگو كند. چون چين هم 
مى خواهد گفت وگو كند. آن ها فقط نمى دانند 
چطور به آنجا برســند. ببينيد، آن ها آدم هاى 
مغرورى هســتند، امــا اقتصادشــان در حال 
سقوط است. دارد سقوط مى كند. تورمشان به 

سقف رسيده. اوضاعشــان واقعاً خراب است». 
ترامپ ادامه داد: «آن ها نفتى نمى فروشــند. ما 
تحريمشان كرديم و آن ها خيلى كمتر، خيلى 
خيلى كمتر از آن چيزى كه فكر مى كرديم نفت 
مى فروشند. قطره قطره. خيلى دنبال يك توافق 
هستند. فقط نمى دانند چطور تماس بگيرند، 
چون آدم هاى مغرورى هستند و من اين را درك 
مى كنم. اما احساسم اين است كه شايد اوضاع با 

ايران راست و ريس شود، شايد هم نشود.»
پمپئو، وزيرخارجه آمريكا نيز در اين مورد گفته 
است: «اتفاقى كه افتاد، خيلى مايه تاسف است». 
به ادعاى مايك پمپئو، آزادى نفتكش گريس يك 
باعث افزايش منابع مالى و تقويت حمايت ايران 

از «اقدامات تروريستى» خواهد شد.

مينا افرازه: در كشور ما هميشه اين سؤال جدى وجود 
داشــته كه ســهم تحريم ها در اقتصاد ما چقدر است و 
مســئوالن تا چه اندازه مى توانند گناه مشــكالت را به گردن آن 
بيندازند. دولتى ها معموالً وقتى سركار هستند، سعى مى كنند همه 
تقصيرها را به گردن تحريم بيندازند، اما منتقدانشــان مى گويند 
اين گونه نيست. در همين باره گفت وگويى با احمد عليرضا بيگى، 

نماينده مردم تبريز انجام داده ايم كه ازنظرتان مى گذرد.

 به نظرتان ســهم تحريم ها در وضعيت كنونى اقتصاد 
كشــورمان به چه ميزان اســت؟ آيا مى توان تحريم هاى 
دولت هاى غربى عليه ايران را عاملى اساسى براى شرايط 

اقتصادى كشور دانست؟
تحريم ها موضوع جديدى براى كشــورمان نيســت و ما در طول 
ســاليان پس از انقالب شاهد فراز و نشيب ها و اقدامات دولت هاى 
غربى به خصوص آمريكا در اين زمينه بوديم. شديدترين تحريم ها 
حدفاصل سال هاى 90 تا 92 عليه كشورمان اعمال شد و در واقع 
شرايط به گونه اى بود كه عالوه بر آمريكا، اتحاديه اروپا و همچنين 
شــوراى امنيت نيز تحريم هاى جدى را عليه جمهورى اســالمى 
ايران به كار بستند، اما در چنين شرايط سختى توانستيم فناورى 
هســته اى را حفظ و كشور را باوجود مشكالت متعدد اداره كنيم. 
در حال حاضر نيز گرچه در مورد برنامه هسته اى كشور با مدعيان 
خودمان بر سر ميز مذاكره نشستيم و به ظاهر تحريم هاى مرتبط به 

شوراى امنيت برطرف شد، اما يكى از طرف هاى 1+5 توافق برجام 
را بر هم زد، البته اين موضوع نيز پيش بينى مى شــد و الزم بود با 
توجه به پيش بينى هايى كه از همان ابتداى روى كار آمدن ترامپ 
صورت مى گرفت، برنامه ريزى بلندمدتى براى موضوعات غيرمترقبه  
همچون خروج آمريكا از برجام منظور مى كرديم، اما متأسفانه اقدام 

خاصى صورت نگرفت.

 شما معتقديد بايد از قبل به فكر روزهاى تحريم مى بوديم؟
كشورمان نبايد اسير تحريم شــود؛ زيرا ايران به واسطه دارا بودن 
مرزهاى مشــترك با بيش از 19 كشــور و قرار گرفتن در كانون 
انرژى دنيا مى تواند انرژى نفت و گاز را با كشورهاى پيرامون خود 
به اشتراك بگذارد و اثرگذارى تحريم ها را به حداقل ممكن كاهش 
دهد. به طور مثال، روســيه تأمين كننده انحصارى گاز اروپاست، 
اما شــاهديد كه آمريكا و اروپا روسيه را تحريم كردند؛ حال سؤال 
اينجاست كه آيا توانســتند تحريم ها عليه روسيه را پيش ببرند؟ 
نتوانســتند؛ زيرا دولت هاى اروپايى به گاز روسيه نيازمندند. ايران 
به صــورت انحصارى و با رقم قابل توجهى در حال تأمين گاز مورد 
نياز تركيه است و ساليانه شايد نزديك 2/5 ميليارد دالر درآمد از 
محل فروش گاز به تركيه بدست آيد. تركيه همسايه ماست و دولت 
اين كشور با وجود تحريم ها براى تأمين نيازش توانسته مشكالت 
خــودش را با اروپا و آمريكا حــل كند و در حال حاضر حدود 2/5 
ميليارد دالر گاز از ايران خريدارى مى كند. اين در حالى است كه 

ما مى توانستيم چنين مبادالتى را با كشورهاى ديگرى هم داشته 
باشيم؛ زيرا كشورهاى پيرامونى ما همه نيازمند انرژى ايران هستند، 
اما متأسفانه ما نتوانسته ايم در بازار انرژى اين كشورها ورود كنيم 
و به دليل سياست گذارى ضعيفى كه در حوزه انرژى اتفاق افتاده، 
بهره بردارى از قابليت ها مغفول و ناكام مانده است. قرار بود بر مبناى 
طرح راهبردى كه داشتيم، به عنوان تأمين كننده انحصارى انرژى دو 
قدرت اقتصادى جهان يعنى چين و هند عمل كنيم و بر اساس آن 
خط لوله گاز ايران از پاكســتان عبور كند و پس از آن وارد هند و 
سپس چين شود، اما وزير نفت در سفر خود به پاكستان به بهانه 
اينكه قيمت پايين است، به نوعى بازى را به هم زد و مانع دستيابى 
كشــورمان به اين هدف شد. مشــابه همين مورد را مى توان در 
برداشت از ميادين نفتى مشترك عراق يا سياست گذارى نادرست 
در پارس جنوبى مشــاهده كرد. مسئوالن وزارت نفت با اين تصور 
كه مى توانيم با شركت توتال كنار بياييم، با اين شركت قراردادى 
را امضا و در پى آن شركاى چينى را جواب كردند، اما توتال نه تنها 
همه اطالعات حساس و مهم كشورمان را گرفت، بلكه با نخستين 

تحريم كشور را ترك و قرارداد را لغو كرد. 

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

بازتاب

گفت وگو

عضو فراكسيون واليى مجلس در گفت وگو با «قدس آنالين»:

از ابزار انرژى براى شكست تحريم ها استفاده نكرديم

سياست خارجىدفاعى - امنيتى
گيجى آمريكايى ها پس از آزادى گريس فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران:

 دفاعى-امنيتى
شمخانى در گفت وگو با يك رسانه آمريكايى:

هدف تحريم ها، مذاكره نيست
 وادار كردن ما به تسليم است

ايسنا: على شمخانى، دبير شوراى 
عالى امنيت ملــى در مصاحبه  با 
شبكه «ان. بى. سى نيوز» تأكيد 
كرد: سياست هاى آمريكا، ايران را 
به زانو در نخواهد آورد. شمخانى 
آمريكا را متجــاوز و عامل اصلى 

تنش در منطقه خواند و هشدار داد: آمريكا بايد عاقالنه عمل 
كند. وى افزود: هدف تحريم ها، مذاكره نيســت بلكه وادار 
كردن ما به تســليم اســت. تا زمانى كه آمريكا اين رويكرد 
را در پيش بگيرد، ايران هرگز به دنبال مذاكره نخواهد بود. 
در صورت وقــوع جنگ، آمريكا و متحدان منطقه اى آن در 

«وضعيت بدى» قرار خواهند گرفت.

سياست خارجى
سخنگوى وزارت خارجه:

احتمال سفر رئيس جمهور 
به ژاپن و فرانسه وجود دارد

عباس  سيد  خبرنگاران:  باشگاه 
خارجه  وزارت  سخنگوى  موسوى، 
درباره ديدار احتمالى رئيس جمهور 
كشورمان و نخست وزير ژاپن تصريح 
كرد: اين پيشنهاد ها مطرح است كه 
آقاى روحانى سفرى به ژاپن داشته 

باشد و يا درحاشــيه مجمع عمومى ديدارى داشته باشد، ولى 
هنوز هيچ چيز برنامه ريزى نشده و قطعى نيست. وى در خصوص 
مشخص بودن زمان سفر مكرون، رئيس جمهور فرانسه به تهران 
هم توضيح داد: بحث سفر او مطرح نيست، اگر ابتكارها خوب 
پيش برود و به توافقات خوبى دست پيدا كنند، احتمال سفر هر 

يك از آن ها به كشور يكديگر وجود دارد.

حوزه علميه
آيت اهللا مكارم شيرازى:

حل مسئله كشمير 
از طريق ديپلماتيك ممكن است

سياست: آيت اهللا مكارم شيرازى 
از مراجــع تقليــد در بيانيه اى با 
اشاره به وقايع كشمير اعالم كرد: 
مســلمين جهان بايد اين منطقه 
از جهان كه اكثريتش مســلمان 
هستند را فراموش نكنند و برادران 

خود را از زير فشار هندوســتان نجات دهند. در اين بيانيه 
تصريح شده است: حل مسئله كشمير از طريق ديپلماتيك 
ممكن است. اينجاست كه مسلمين جهان بايد اين منطقه 
از جهان كه اكثريتش مسلمان هستند را فراموش نكنند و 
برادران خود را از زير فشــار هندوستان نجات دهند؛ چراكه 

بى تفاوتى در اين راه در پيشگاه خدا مسئوليت فراوان دارد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 دعای ندبه در حرم مطهر رضوی طنین انداز شد   آستان: همزمان با طلوع عیداهلل اکبر و بر اساس سنت هر سال، دعای ندبه در حرم مطهر رضوی طنین انداز شد. مجلس قرائت این دعای مبارک افزون 
 بر روزهای جمعه طبق سنت هر سال در عید غدیر نیز با حضور پرشور زائران و مجاوران در بارگاه منور رضوی برگزار می شود. این مراسم دیروز همزمان با عید غدیر با حضور چشمگیر زائران و مجاوران در رواق 

امام خمینی)ره( ساعت 5:40 صبح آغاز شد و تا ساعت 6:30 ادامه داشت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی خبر داد

 12هزار دانش آموز
 میهمان سفره کرامت امام رضا)ع(

آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی 
آســتان قدس رضــوی گفــت: خدمات 
آســتان قدس رضوی در ســال جاری به 
دانش آموزان محروم نه تنها نسبت به سال 
گذشته کاهش نداشته بلکه افزایش کیفی 
دارد و دانش آموزان عالوه بر بهره مندی از 
سفره بابرکت حضرت رضا)ع( زیر پوشش 

برنامه های متنوع فرهنگی این آستان مقدس قرار می گیرند.
حامد صادقی با اشاره به اینکه مشهد مقدس در طول سال میزبان زائران بسیار 
زیادی به خصــوص دانش آموزان در قالب اردوهای اوقات فراغت اســت، اظهار 
داشــت: همه ارگان های مختلف در این موضوع مثل آموزش و پرورش، در این 
فصل از سال وظیفه میزبانی دارند که الحمدهلل این اردوها امسال هم مانند گذشته 

با شور و نشاط برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری به 45 هزار زائر زیارت اولی و محروم از 
سراسر کشور خدمت رسانی کردیم که از این تعداد 5 هزار نفر دانش آموز بودند که 

این عدد تا پایان تابستان به 12 هزار دانش آموز می رسد.
سرپرســت معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی ادامه داد: همچنین 
بــرای حمایت از دانش آموزان محروم در ابتدای ســال تحصیلی جدید، 24 
هزار بسته نوشــت افزار و وسایل ضروری مدرسه تقدیم دانش آموزان مناطق 

محروم می  شود.
وی در واکنــش به اظهارات اخیر معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش 
و پرورش خراســان رضوی درباره خدمات آستان قدس رضوی به دانش آموزان 
تصریح کــرد: امیدواریم آموزش و پرورش بتواند بــرای دانش آموزانی که دچار 
محرومیت هستند به خصوص با وجود فشارهای اقتصادی امروز، تدبیری کند تا 

هیچ دانش آموزی از تحصیل بازنماند.
صادقی افزود: معاونت فرهنگی و پرورشــی آموزش و پرورش بر اساس تکالیفی 
که برعهده دارد با در اختیار داشــتن منابع، اردوگاه ها و زیرساخت های مختلف 
موظف به برگزاری اردوهای دانش آموزی اســت و عالوه بــر آموزش و پرورش 
ارگان های دیگر مانند بسیج دانش آموزی، اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزی، 
هیئت های مختلف، کانون های مســاجد و... نیز فعال هستند که با تعامل دفاتر 
استانی آستان قدس رضوی خدمات گسترده  ای به دانش آموزان محروم سراسر 

کشور ارائه می شود.
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی همچنین ادامه داد: یک 
هزار و 300 نفر از عشــایر خراســان رضوی با معرفی آموزش و پرورش از سفره 
بابرکت حضرت رضا)ع( متنعم شده اند و روز گذشته هم میزبان 400 دانش آموز با 

هماهنگی اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزی و ارگان های دیگر بودیم.
وی خاطرنشــان کرد: از اظهارات معاون محترم فرهنگی و پرورشــی آموزش و 
پرورش متعجبم که چنین مطالبه هایی را از آستان قدس رضوی مطرح می کنند 

و مشخص نیست اساس این مطالبات کدام توافق نامه و وعده است.
صادقی در پایان تصریح کرد: خدمات آســتان قدس رضوی در ســال جاری به 
دانش آموزان محروم نه تنها نسبت به سال گذشته کاهش نداشته بلکه افزایش 
کیفی دارد و دانش آموزان عالوه بر بهره مندی از سفره بابرکت حضرت رضا)ع( زیر 

پوشش برنامه های متنوع فرهنگی این آستان مقدس قرار می گیرند.

مدیر مرکز توسعه وقف و نذر آستان قدس رضوی خبر داد
 توزیع گوشت یک هزار و 790 رأس گوسفند 

میان نیازمندان کشور 
آستان: مدیر مرکز توسعه وقف و نذر 
آســتان قدس رضوی گفت: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون گوشت یک هزار 
و 790 رأس گوســفند عقیقه از محل 
نــذورات خیــران میــان نیازمندان و 

محرومان کشور توزیع شده است.
علیرضا اسماعیل زاده افزود: در چهار ماه 

نخست ســال 1398 میزان نذورات خیران و ناذران به آستان قدس رضوی در 
بخش نذورات نقدی که از طریق دفاتر نذورات حرم مطهر، سامانه رضوان، درگاه 
پرداخت *8# و نیز دفاتر نمایندگی استان ها به حساب های نذورات واریز شده، 

نسبت به مدت مشابه سال پیش 30 درصد رشد داشته است.
وی عنوان کرد: بیشترین میزان رشد نذورات از طریق دفاتر نذورات حرم مطهر 
رضوی و اســتان ها بوده و نیز عمده نیت ناذران مربوط به مهمانسرای حضرت، 

حفظ و نگهداری ابنیه حرم مطهر و مفروش کردن اماکن متبرکه بوده است.
وی با اشاره به چگونگی اجرای نیات بیان کرد: افزایش هزینه های تأمین گوشت 
مهمانسرا با افزایش حجم پذیرایی ویژه زائران حضرت رضا)ع( مطابق با نیت های 
ناذران اعمال شــده است.اسماعیل زاده عنوان کرد: خرید 2 هزار و 100 دستگاه 
صندلی چرخدار و تحویل آن به مدیریت رفاه زائران اماکن متبرکه، عقد قرارداد با 
مدیریت خدمات فرش حرم مطهر رضوی در حوزه مفروش کردن اماکن متبرکه 
برای تهیه و تحویل 2 هزار و 160 مترمربع فرش دســتباف نفیس و ذبح 935 
رأس دام زنده برای غذای مهمانسرا از جمله اموری است که توسط بخش نذورات 

در سال جاری انجام شده است.
مدیر مرکز توسعه وقف و نذر آستان قدس رضوی تصریح کرد: همچنین از ابتدای 
ســال تاکنون تعداد یک هزار و 790 رأس گوســفند عقیقه از زائران و مجاوران 
دریافت شده که با مشارکت معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی گوشت 

آن در بین استان های سیل زده و محرومان کشور توزیع شده است.

 بازدید بسیجیان آستان قدس رضوی 
از سه یادمان مناطق عملیاتی شمال غرب کشور

آستان: بسیجیان آســتان قدس رضوی از سه یادمان مناطق عملیاتی شمال  
غرب کشور بازدید کردند.محمدمهدی خداخواه، مدیر اردوی حوزه مقاومت بسیج 
آستان قدس رضوی گفت: بسیجیان این آستان و خانواده های آن ها در نخستین 
روز بازدید از مناطق عملیاتی شمال  غرب از سه یادمان در شهرهای ارومیه، مهاباد 
و نَقده دیدن کردند.وی افزود: آن ها از یادمان های شهید مهدی باکری در ارومیه، 
شهید محمد بروجردی در نَقده و شهید خلبان خالد حیدری در مهاباد و همچنین 

پادگان شهید محمود کاوه در نَقده بازدید کردند.
مدیر اردوی حوزه مقاومت بســیج آســتان قدس رضوی ادامه داد: زائران شهدا 
همچنین برای تماشای رزم شبانه و نمایش صحنه هایی از رشادت رزمندگان در 
جنگ هشت ساله دفاع مقدس در پادگان شهید مهدی باکری در ارومیه حضور 
یافتند.خداخواه با بیان اینکه بســیجیان آستان قدس رضوی به مدت سه روز از 
مناطق عملیاتی غرب و شــمال غرب بازدید می کنند، بیان کرد: آن ها در دو روز 

دیگر از یادمان ها و مناطق عملیاتی غرب کشور نیز بازدید خواهند داشت.

در چهار ماه نخست سال 1398 انجام شد 
 تولید 26 هزار تن مصالح 

توسط شرکت بتن  و ماشین قدس رضوی
آســتان: مدیر مجتمع تولید شرکت 
ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
گفت: در ســالی که مزین به نام رونق 
تولید است این شرکت توانسته در چهار 
ماه نخست سال، حدود 26 هزار و 890 

تن مصالح تولید کند.
محمد محسنی افزود: این مصالح شامل 

ماسه دوبارشوی، گراویه، نخودی و ماسه شکسته است .
وی ادامه داد: این مقدار تولید در مقایســه با ســال 1397 از رشــد 4 درصدی 

برخوردار بوده است .
وی رفع عیوب دستگاه ها، نظارت بر تولید و انتخاب پیمانکار مناسب را از جمله 
مهم ترین اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش میزان تولید مصالح عنوان کرد .

محســنی ادامه داد : از مجموع مصالح تولید شــده در سال جاری ، بیش از 400 
تُن در پروژه های مربوط به آستان قدس رضوی مورد استفاده قرار گرفته است.

آستان: تولیت آستان قدس رضوی با بیان 
اینکه پیام غدیر عزت، استقالل و مودت برای 
جامعه اسالمی اســت، گفت: پیامبر گرامی 
اسالم)ص( در غدیر خم تنها امیرالمؤمنین 
علی)ع( را معرفی نکرد، بلکه راه امامت و والیت 
را برای همیشــه تاریخ به بشریت نشان داد.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی 
در مراسم جشــن عید سعید غدیر خم که 
در مجتمع فرهنگی بقیه اهلل مشــهد برگزار 
شــد، اظهار کرد: در صدر اسالم منافقین و 
مشرکین دو مســئله ابتر و بدون جانشین 
بودن پیامبر)ص( را مطرح و تصور می کردند 
با فوت رســول اکرم)ص(، اسالم نیز از بین 

خواهد رفت.
وی افــزود: موضــوع بــدون اوالد بــودن 
پیامبر)ص( را خداوند متعال با سوره کوثر و 
موضوع بدون جانشین بودن پیغمبر)ص( را 

خداوند با غدیر پاسخ داد.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه 
جبرئیل سه بار در غدیر بر پیامبر)ص( نازل و 
دستور اعالم جانشینی حضرت علی)ع( را بر 
پیامبر گرامی اسالم وحی کرد، گفت: اهمیت 
غدیر در این اســت که اسالم در غدیر خم 
تثبیت شد و از اضمحالل و نابودی نجات یافت.
وی عید غدیر را روز امامت و والیت خواند و 
ابراز کرد: پیامبر گرامی اسالم)ص( در غدیر 
خم تنها حضــرت امیرالمؤمنین علی)ع( را 
معرفی نکرد، بلکه امامــت و والیت را برای 

همیشه تاریخ به بشریت معرفی کرد.
حجت  االسالم والمسلمین مروی اظهار کرد: 
در غدیر دشمنان اسالم از نابودی دین خدا 
ناامید و مأیوس شدند، در این روز آیه »الیوم 
یــأس الذین کفروا...« نازل و یأس و ناامیدی 
کفار، به علت کامل شدن دین اسالم و جاوید 

ماندن آن تا روز قیامت  بیان شد.
وی خاطرنشــان کــرد: در غدیــر حضرت 
امیرالمؤمنین علی)ع( معرفی نشد؛ چراکه در 
آیه هایی که پیش از این در خصوص حضرت 
علی)ع( نازل شده بود و دالوری های ایشان 
در غزوه ها، این حضرت به مردم شناســانده 
شده بود، در غدیر پیامبر گرامی اسالم)ص( 
حکومت حضرت امیرالمؤمنین)ع( و سلسله 

امامت و والیت را به مردم معرفی کرد.

 وحدت و همدلی 
در جامعه از پیام های غدیر است

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه یکی از 
پیام های غدیر را وحدت و همدلی در جامعه 
خوانــد و گفت: همدلی، مهربانی و عطوفت 
در جامعه اسالمی از جمله دستورهای اسالم 
است که کمتر به آن توجه می شود، چرا در 
اســالم به این اندازه غیبت نکوهش شده و 
به خوردن گوشــت برادر مرده تشبیه شده 
اســت؟ زیرا غیبت؛ الفت، دوستی و برادری 

را در جامعه از بین می برد.
وی با تأکید بر اینکه مســلمان باید »اَِشّداُء 
َعلَــی الُکّفــارِ ُرَحماُء بَیَنُهم« باشــد، افزود: 
مســلمان اگر بغضی هم داشته باشد، باید 
نســبت به کفار و دشــمنان اسالم باشد نه 
برادران و دوســتان خود، در جامعه سالیق 
مختلف وجود دارد اما نبایــد اجازه داد که 
به دشمنی و تفرقه تبدیل شود، البته مردم 
متحد هستند اما متأسفانه گاهی ادبیات و 
سخنان مسئوالن و بزرگان به گونه ای است 
که نیاز به توجه دادن به اهمیت وحدت دارد 

و این برای مردم و جامعه سم است.

 والیت فقیه، امتداد و استمرار غدیر است
وی در ادامه والیت فقیه را امتداد و استمرار 
غدیر معرفی و اظهار کرد: عزت امت اسالم 

در گرو ادامه راه غدیر و والیت اســت، پیش 
از انقالب ســفیر انگلیس و آمریکا در ایران 
وزیر تعیین می کردند و به شاه ایران دستور 
می دادنــد. آیا پیغمبــر)ص( چنین جامعه  
اسالمی را می خواست؟ جامعه ای که در آن 
کفار بر مسلمانان حکومت و آن ها را چپاول 
کنند؟حجت االسالم والمسلمین مروی اظهار 
کرد: پیش از انقالب حتی تقویم اسالمی را 
نتوانستند تحمل کنند و از هجری شمسی 
به شاهنشاهی تغییر دادند، اگر آن روند ادامه 
پیدا می کرد حتی مســجدی در این کشور 
باقی نمی گذاشــتند، اما امروز عزت ایران را 
ببینید، متأســفانه ما بلد نیستیم خوب این 

توفیقات و عزت ها را بیان کنیم.
وی گفــت: توقیف نفتکش انگلیســی که 
اسکورت آمریکایی ها را داشت کار کوچکی 
نبود، این اتفاق ابهت انگلیس را شکســت، 
کشوری که پیش از انقالب در تمام مسائل 
ایران دخالت داشــت، منتها ما در تبیین و 

بیان خوب موضوعات موفق نبوده ایم.
وی اضافــه کــرد: پهپاد فوق پیشــرفته و 
رادارگریــز آمریکا که برای آن 200 میلیون 
دالر هزینه شده بود را در آسمان کشورمان 
ســاقط کردیم، این موضوع اتفاقی کوچک 
نبود، دنیا از قدرت نظامی ایران متعجب شد.
تولیت آســتان قدس رضــوی اضافه کرد: 

امروز کشورهای عربی منطقه برای برقراری 
روابط با ایران از یکدیگر ســبقت می گیرند، 

زیرا فهمیده انــد در منطقه 
ابرقدرتــی به نام ایران وجود 
دارد و ارتباط با آمریکا آن ها 

را به امنیت نمی رساند.
وی تصریــح کــرد: امــروز 
آرزو  آمریــکا  رئیس جمهور 
دارد یــک بــار تلفنــی با 
اسالمی  ایران  رئیس جمهور 
صحبت کنــد، این در حالی 
اســت که پیش از انقالب نه 
بلکه  آمریکا  رئیس جمهــور 

سفیر این کشور در ایران حکومت می کرد.
گفت:  مروی  والمســلمین  حجت االســالم 
مستشــاران نظامی آمریکا پیش از انقالب بر 
ارتش ایران فرمانروایی می کردند، به فرماندهان 
ارشد ارتش دســتور می دادند و حقوق های 
کالن می گرفتند، یکی از ستون های حقوقی 
این مستشاران، ستونی به نام »حق توحش« 
بود، یعنی ملت ایران را وحشی می دانستند.

وی با تأکید بر اینکه پیام غدیر عزت، کرامت، 
اســتقالل، آبرو، احترام و شجاعت برای امت 
اسالم است، خاطرنشان کرد: غدیر می خواهد 
جامعه  مسلمانان را جامعه ای عزیز، باقدرت، 

مستقل و مقتدر بسازد.

مردم متحد هستند 
اما متأسفانه گاهی 

ادبیات و سخنان 
مسئوالن و بزرگان 
به گونه ای است که 

نیاز به توجه دادن به 
اهمیت وحدت دارد

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم جشن عید سعید غدیر خم در مجتمع بقیه اهلل:

 با اینکه ثبت نام مهدالرضا پنج روز مهلت پیام غدیر وحدت و همدلی در جامعه است
داشت، اما متأسفانه روز اول تا پیش از ظهر 
ثبت نام تکمیل شــد. کاش همان یک روز 

اعالم می شد تا بالتکلیف نمی ماندیم.
09150005331

 صف های نماز جماعت داخل صحن ها 
و رواق های حرم مطهر باید نظم و انضباط 
بیشتری داشــته باشــند، لطفاً مأموران و 
خادمان حرم امام رضا)ع( نظم بیشتری را 

برقرار کنند.
09130004894

 گیت های ورودی بعضی دارای شــیب 
است که دیده شــده برای زائران روشندل 
و کهنسال ایجاد اشکال کرده. لطفاً تدبیری 

اندیشیده یا شیب ورودی حذف شود.
09150009448

 متأســفانه اجرای مراسم نماز جمعه و 
نماز عید ین د ر حرم مطهر امام رضا)ع( چند  

سالی است انحصاری شد ه است. 
این قد ر مجری خوب، فصیح، بلیغ و آشــنا 
با لحن عربی د ر شهر مقد س مشهد  وجود  
د ارد  ولی استفاد ه نمی شوند . این انحصار را 

بشکنید  و از جوانان هم استفاد ه کنید .
09150002417

 لطفاً فکری به حال صف شــلوغ سلف 
ســرویس کتابخانه مرکزی به علت رجوع 
زائران بکنید. متأسفانه وقت زیادی از افراد 

حاضر در کتابخانه تلف می شود.  
09300008107

 نورپــردازی و چراغانی صحن های حرم 
بسیار زیبا، دیدنی و جذاب است. از مسئوالن 

محترم تشکر می کنم.
09210001447

 تشرف گروهی از بانوان
 فعال فرهنگی پاکستان

به حرم رضوی 
آستان: گروهــی از بانوان فعال فرهنگی 
کشــور پاکســتان به دعــوت مرکز امور 
بین الملل آســتان قدس رضوی به حرم 
مطهــر حضرت ثامن الحجج)ع( مشــرف 

شدند.
این گــروه 17 نفــره که شــامل بانوان 
پاکستانی بود، پس از بهره مندی از فیض 
زیارت امام مهربانی هــا از گنجینه قرآن 
و نفایس و کتابخانه مرکزی این آســتان 

مقدس بازدید کردند.
شــرکت در نمــاز جماعــت و مراســم 
تبلیغی-مذهبی حــرم مطهر و همچنین 
متنعم شــدن از خــوان پربرکت حضرت 
ثامن االئمــه)ع( از دیگر برنامه های بانوان 
فعال فرهنگی کشــور پاکستان در حرم 

مطهر رضوی بود.
گفتنی اســت؛ این گروه از زائران بارگاه 
به همت  موسی الرضا)ع(  علی بن   ملکوتی 
مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی 
در قالــب کاروان زیارتی بــه حرم مطهر 

مشرف شده اند.

انتشار سیره امام رضا)ع( 
برای زائران عرب زبان

آســتان: مدیر امور زائــران غیرایرانی 
آســتان قــدس رضوی از انتشــار کتاب 
»رحله مع الشمس« مشــتمل بر سبک و 
سیره امام رضا)ع( برای زائران عرب زبان 

حرم مطهر رضوی خبر داد. 
ســیدمحمدجواد هاشــمی نژاد با اشاره به 
جزئیات این اثر اظهــار کرد: یکی از منابع 
درخشــانی که به درستی نقشــه راه را به 
عالقه مندان کمال و معرفت نشان می دهد، 
مؤلفه هــای زندگی مبتنی بــر عقالنیت 

برگرفته از آموزه های ناب رضوی است.
وی با بیان اینکه سبک زندگی بخش حقیقی 
و اصلی تمدن اسالمی به شمار می آید، افزود: 
از آنجا که رویکردهای سطحی نگر فرهنگ 
غربي توان پاسخگویی به پرسش های ژرف 
و عمیــق بشــر را ندارد، مفاهیم سرشــار 
از وجــوه معنوی و باطنی ســبک زندگی 
 اسالمي برگرفته از سیره پیامبر اکرم)ص( و 
ائمه معصومین)ع( می تواند جامعه تشــنه 
تعقل و معنویت را از این مفاهیم ســیراب 

کند.
هاشــمی نژاد گفت: این اثر به قلم دکتر 
محمدتقــی فعالی پیــش از این به زبان 
انگلیسی ترجمه و چاپ شده که ترجمه 
به زبان عربی آن توســط کمال الســید و 
حمید عباس زاده در تابستان 98 به رشته 

تحریر درآمده 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 

گوهرشاد؛ مسجدی برای همیشه تاریخ 
 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  امروز 
روز جهانی مسجد اســت. چندین مسجد هم 
در جمع اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی قرار 
دارد که آســتان قدس رضوی وظیفه حفاظت 
و صیانــت از این مواریث فرهنگــی را بر عهده 
دارد. مهم ترین آن ها مســجد جامع گوهرشاد، 
شــاهکار معماری عصر تیموری اســت. درباره 
این مســجد، ویژگی های آن و اســناد تاریخی 
برجای مانده از آن با مســئول پژوهش سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس 
رضوی و مســئول تعامالت فرهنگــی و روابط 
بین الملل این ســازمان به گفت  وگو نشستیم. 
 آنچــه در ادامــه می خوانید توضیحــات دکتر 
»زهرا طالیی« درباره مسجد جامع گوهرشاد است. 

 مســجد گوهرشــاد از عناصر اصلی هویت 
شهری مشهد به شــمار می آید. این مسجد از 
ویژگی های خاص هنری نیز برخوردار است که 
آن را به عنوان »هشــتمین بنای زیبای جهان« 
مشهور کرده اســت. بانی این مسجد باشکوه، 
ملکه تیموری گوهرشــادآغا یا گوهرشادبیگم  
است. اتمام بنای مسجد با تاریخ 821 قمری در 
کتیبه اصلی مسجد به خط بایسنقرمیرزا فرزند 

گوهرشاد ثبت شده است.

  دوره تاریخی اسناد موجود در آستان قدس 
رضوی از این مســجد، از سال 1001 قمری تا 
پایان دوره قاجار است. در بیش از 2 هزار و 500 
برگ سند نام مسجد گوهرشاد یا مسجد جامع 
ثبت شده است. قدیمی ترین سند هم در موضوع 
مسجد گوهرشاد مربوط به سال 1017 قمری 
و دوره شــاه عباس است که از »محمدصالح« به 
عنوان »فراش مسجد جامع« نام برده شده است.

این اســناد حاوی اطالعات ارزشمندی درباره 
متولیان موقوفات مســجد گوهرشاد، پرداخت 
مواجب کارکنان مسجد و حق التولیه متولیان، 
تعمیرات مســجد و موقوفه ها، الیروبی و تعمیر 
قنات مســجد، درآمدها و حاصــل موقوفه ها، 
هزینه های مســجد و موقوفات آن، هزینه های 
بعضــی از موقوفات مســجد و موقوفه مهدی 
 قلی بیگ، احکام انتصــاب کارکنان ، آمار خدمه 
و کارکنان پنج کشیک مسجد، اسناد روشنایی 
مسجد، گزارش دفن اموات و قراردادهای اجاره 
است. تعدادی از اسناد هم عریضه هایی هستند 

که به امور حقوقی کارکنان اشاره دارند. 
مسجد گوهرشاد در اسناد با نام های مسجد  جامع، 
مسجد  جامع  کبیر، مســجد جامع  کبیر  ارض 
 اقدس و سرکار  مسجد جامع، ثبت شده  است.

  از متولیان مســجد در دوره صفوی به جز 
چند مورد کــه فقط به ذکر »متولی مســجد 
جامع« بسنده شــده دو مورد دیگر از دوره شاه 

سلیمان، نام متولی را ثبت کرده و 
اطالع دیگری دیده نمی شود. 

اداره مســجد توسط ناظر حداقل 
در اواخــر دوره صفــوی با وجود 
چند سند در آستان  قدس تأیید 
می شــود و ناظر مســجد توسط 
دولت صفوی تعیین می شده است. 

زمانــی که نــادر به عنوان حکمران خراســان 
و نایب الســلطنه صفوی قدرت را در مشــهد 
به دســت گرفت، فرمانی صــادر کرد مبنی بر 
واگذاری اداره امور مســجد گوهرشاد به متولی 
 آســتانه »میرزامحمدرضا  متولــی« و خدمت 
استیفای مسجد هم به »میرزامحسن مستوفی« 
که مســتوفی آســتان قدس بود، بــه عنوان 

»نایب النظاره  مسجد« گذاشته شد.
بر اساس اســنادی که تاکنون در دسترس قرار 
گرفته اند، نام تعدادی از متولیان و ناظران مسجد 
به دست آمده اســت، مانند حاجی فرهادبیگ 
متولــی، میرزا نظام الدین علیا متولی. اســامی 
ناظران مســجد در این دوره بر اســاس اسناد 
عبارتنــد از: محمد کاظم بیــگ، محمد بدیع، 

شمسا محمدبیگ، محمدبیگ میرزا عالءالدین.

  عناوینی مانند مؤذن، واعظ، فراشان مسجد، 
خدام مسجد، خادمه، پرداخت مواجب به ناظر 
مسجد، مدرسان مســجد، چراغچیان مسجد، 
کفشبانان مسجد، حفاظ مسجد، سقایان مسجد، 
پیشنمازان مسجد، پرداخت بهای اجناس مورد 
نیاز مســجد، پرداخت مواجب کارکنان ســه 
کشیک مســجد، وجود محرر استیفای مسجد 
و کشیک نویس مســجد حکایت از وجود کادر 

دفتری در این دوره مسجد دارد. 
اسناد همچنین درباره وضعیت کارکنان مسجد 
اطالعات بیشتری در اختیار می گذارند، به عنوان 
مثال در ســال 1154 قمری نام هشت نفر به 
عنوان کارکنان مسجد گوهرشاد در سندی ثبت 
شده شامل یک نفر خادم باشی، سه نفر پیشنماز، 
یک نفر مؤذن و ســه نفر فراش در کشیک های 
ســه گانه و در ســند دیگری از همین سال نام 

12 نفر از کارکنان مسجد دیده 
می شود که نام دو نفر چراغچی، 
نام یک حافظ و یک خادم، ســه 
پیشــنماز، یک خادم باشی، یک 

مؤذن و سه فراش است. 

  از دوره قاجــار )از 1219 تا 
1344 قمــری( حدود یک هــزار و 500 برگ 
سند در موضوع مســجد گوهرشاد وجود دارد. 
بیشترین اســناد مربوط به دوره ناصرالدین شاه 
اســت که نزدیک 850 برگ سند موجود است 
و کمترین تعداد مربوط به دوره فتحعلی شاه با 
34 برگ و همچنین از دوره محمدشاه 82برگ. 
از دوره دیگر شاهان قاجار به نسبت زمان دوره 
سلطنت آمار اســناد قابل توجه است، از دوره 
ده ســاله مظفری 218 برگ، از دوره سه ســاله 
ســلطنت محمدعلی شــاه 101برگ و از دوره 
احمدشاه 232 برگ ســند در دسترس است. 
وجود این تعداد ســند امکان بررســی بهتر و 
مقایســه تغییرات آماری و اداری امور مسجد را 

برای پژوهشگر فراهم می آورد.

  از جملــه اطالعات ارزنده ای که از اســناد 
درباره اداره مسجد به دست می آید، نام و دوره 
متولیان مسجد است، به این ترتیب: میرزا احمد، 
عبدالباقی، میرزابابا، حاجی میرزامحمدطاهر بن 
میرزاحسن حسینی، عبداهلل حسینی، میرزا طاهر.

در دوره قاجار، ســمت ناظر نیــز در اداره امور 
مسجد به ثبت رسیده مانند: میرزااحمد ناظر و 
میرزاعبداهلل ناظر. مستوفیان مسجد، گروه دیگری 
هســتند که در اسناد نام آن ها ثبت شده است. 

  کارکنــان مســجد در دوره قاجار شــامل 
مشــرف، حافظ، مؤذن، فراش مواظب خدمات 
متفرقــه، چراغچــی، فراش باشــی، قهوه چی، 
صدرالحفاظ، روضه خوان، سقا، طباخ، کفشبان، 
کفشبان مسجد، پیشنماز، خطیب، امام جمعه، 
مستحفظ در مسجد، مستحفظ شبستان مسجد، 
خلیفه مسجد، خاک کش مسجد، میرآب مسجد 

و پیشخدمت مسجد می شده است. 
درباره قســمت های مختلف مسجد هم اسناد 
متعددی وجــود دارد، از جمله شبســتان ها، 

کفشداری مالمحسن و کفشداری مالرحیم.

 در ارتباط با موقوفات گوهرشاد اسنادی در 
دوره های مختلف وجود دارد که به روشن  شدن 
وضعیــت اداره موقوفــات، درآمدها، هزینه ها و 
متولیان موقوفات کمک می کند. نام موقوفه هایی 
که در اســناد ثبت شده عبارت  است از: مزرعه 
خانقاه، مزرعه قوزغان، مزرعه سعدآباد)مشهد(، 
مزرعه مرغانان، مزرعه ســعدآباد)جام(، مزرعه 

فیانی، مزرعه سرده و قنات ابدال خان.

 عالوه بر موقوفات بانوگوهرشاد، دیگران نیز با 
وقف بر این مسجد پویایی و پایایی آن را حمایت 
کردند. اســنادی در مجموعه آستان قدس در 
ارتباط با موقوفات این واقفان وجود دارد. در این 
میان به نظر می رسد بیشترین سهم را در رونق 
و آبادانی این مسجد از دوره صفوی تا اوایل دوره 
پهلوی، موقوفه مهدی قلی بیگ برعهده داشته 

است. 

 اداره موقوفات مســجد گوهرشــاد که از 
ابتدای دوره قاجار به خانــدان طاهری تعلق 
داشــت در دوره پهلوی هم تا ســال 1317 
خورشــیدی ادامــه یافت. بعــد از این تاریخ 
فتح اهلل پاکــروان که اســتاندار خراســان و 
نایب التولیه آستان قدس بود، اداره امور مسجد 
گوهرشــاد را به عهده گرفت. این وضعیت تا 
شهریور 1320 خورشیدی و برکناری رضاشاه 
از ســلطنت ادامه یافت. از ایــن تاریخ به بعد 
با تالش های محســن طاهری، تولیت مسجد 
گوهرشــاد دوباره به خاندان طاهری داده شد 
و 25 سال یعنی تا سال 1345 ادامه یافت. در 
این تاریخ اداره موقوفات مسجد به عهده اداره 
کل اوقاف خراسان و سیســتان و بلوچستان 

گذاشته شد.

 در دوران انقالب اســالمی اداره کل اوقاف 
خراسان و سیستان با توجه به وسعت موقوفات، 
در ســال 1386 به دو ناحیه تقسیم شد و اداره 
موقوفات مسجد به اداره اوقاف ناحیه  2 واگذار شد.

در تاریــخ 14 بهمن 1368 خورشــیدی، با 
توجه به مجاورت مســجد گوهرشــاد با حرم 
حضرت رضــا)ع(، به پیشــنهاد تولیت فقید 
آســتان قدس، آیــت اهلل واعظ طبســی و با 
دســتور رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، مدیریت داخلی مســجد گوهرشاد 
بــه آســتان قدس رضــوی واگذار شــد، اما 
 اداره موقوفات مســجد به عهــده اداره اوقاف 

و امور خیریه ناحیه 2 مشهد باقی ماند.

گفت و گو
نگاهی به تاریخ و اسناد هشتمین بنای زیبای جهان 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 30 مرداد 1398 19 ذی الحجه 1440 21 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9043 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

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

قیمت بلیت اتوبوس در ایام اربعین گران نمی شود
ایرنا: رئیس اتحادیه تعاونی های مسافری 
گفــت: بلیت اتوبــوس در ایــام محرم و 
اربعین به مقصــد پایانه های مرزی عراق 
تغییر نمی کند و تمام ناوگان اتوبوســی و 
مینی بوسی کشــور برای ارائه خدمات به 
زائران حســینی بسیج شده اند. احمدرضا 
عامری گفت: در حــال حاضر ۱۵ هزار و 
۵۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان کشور فعال است که در این ایام، سفرهای اربعین در 

اولویت استفاده از این ناوگان قرار دارد.

پرداخت سهم بیمه کارفرما در طرح کارورزی 
ایسنا: معاون اشتغال وزیر کار گفت: افرادی که دوره های کارورزی را گذرانده باشند 
و در جایی مشــغول به کار شوند، وزارت کار سهم بیمه کارفرمای آن ها را می پردازد. 
سازوکار طرح به این شکل است که افراد در سامانه متمرکزی نام نویسی می کنند و 
ادارات استانی نیز مورد تأیید قرار می دهند تا اختالفی وجود نداشته باشد. فهرست 
افراد هم در اختیار وزارت کار و ســازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد تا کسانی که 

نام نویسی کرده و تمایل به استفاده از این فرصت دارند، مشخص شوند.

صادرات غیررسمی تخم مرغ به عراق
مهر: ناصر نبی پــور، رئیس هیئت مدیره 
اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان 
اینکه روزانه ۲۵۰ تــن تخم مرغ مازاد در 
کشور وجود دارد، گفت: همین مازاد تولید 
موجب شده که قیمت تخم مرغ حتی به 
نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار )7 هزار و 
7۴۰ تومان( هم نرسد و در یک ماه اخیر 
میانگین نرخ این کاال بین 6 هزار و ۴۰۰ تا 6هزار و ۵۰۰ تومان بوده اســت، از این 
میان تنها حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تن تخم مرغ از کشور صادر می شود که آن هم به صورت 

غیررسمی به عراق می رود. 

وبینار »آشنایي با سامانه اخذ کارتخوان بانکي صندوق 
مکانیزه فروش، ویژه جامعه پزشکي« برگزار شد

قدس: در روزهاي یکشنبه و دوشنبه ۲7 و ۲۸ مرداد ماه جاری، وبینار)ویدئوسمینار(  
»آشنایي با سامانه اخذ کارتخوان بانکي- صندوق مکانیزه فروش، ویژه جامعه پزشکي« 
در ســه نوبت، برای افزون  بر هزار پزشک،  پیراپزشک، داروساز و دامپزشک شرکت 
کننده برگزار شــد. این وبینار با همکاری بخش خصوصی در سه بخش برنامه ریزی 
شده بود: در بخش نخست، مراحل کار با سامانه اخذ صندوق مکانیزه فروش، توسط 
استاد مورد تأیید سازمان امور مالیاتی، برای مخاطبان ارائه  شد و به موازات، شرکت 
کنندگان در وبینار، ســؤاالت خود را وارد کردند.  در بخش دوم مدرس نســبت به 
پاسخگویی به پرسش های مطرح شده اقدام نمود و بسیاری از سؤاالت پرتکرار پاسخ 
داده شد.  در بخش پایانی جلسه، مدرس برای شرکت کنندگان امکان طرح پرسش 
صوتی را فراهم کرد و تعدادی از پزشکان شرکت کننده،  سؤاالت خود را به صورت 
صوتی مطرح نمودند.  علیرضا ترحمی هرندی، مدیر کل آموزش سازمان مالیاتی که 
به نوعی متولی ومبدع این اتفاق به شمارمی رفت  در پاسخ به برداشت از این تجربه 
آموزشی گفت: هدف دفتر آموزش سازمان مالیاتی از برگزاری این وبینار، ایجاد فرصتی 
برای یک تجربه یادگیری نوین و تعاملی برای فعاالن  حوزه درمان به عنوان قشــر 
فرهیخته جامعه بود. طبعاً دفتر آموزش سازمان می توانست با در اختیار گذاشتن یک 
محتوای ثابت در  سایت سازمان، این آموزش ها را ارائه کند. اما با این نوع برنامه ریزی 
قصد داشتیم فرصت پاسخگویی به پرسش های فعاالن محترم  از منظر فناوری های 
حوزه درمان را نیز فراهم کنیم. وظیفه ما ایجاد فرصت های رشد و یادگیری از منظر 
آموزه های مالیاتی و توأمان آموزشی است. با توجه به بازخوردهای متنوعی که دریافت 
کردیم، تالش خواهیم کرد کمترین نقص ها در اجرای این روش آموزشی نوین  برطرف 

و نقاط قوت این کار تقویت شود.

قدس نقش اسناد غیررسمی در پولشویی را بررسی می کند

آیاقولنامههاباطلمیشوند؟
 اقتصاد/فرزانــه غالمی  اعتباربخشــی 
به اســناد غیررســمی و عــادی، ضمن به 
خطرانداختن امنیت معامالت، گریزگاه هایی 
امن را برای مفسدان اقتصادی از جمله اصحاب 

پولشویی فراهم آورده است. 
در حالی که گفته می شــود حدود 3۰ درصد 
از پرونده هــای ورودی بــه قــوه قضائیه از 
معتبردانستن اسناد غیررسمی و به تعبیری 
قولنامه ها ناشــی شده اســت، قوه قضائیه و 
سازمان ثبت اسناد به تازگی طرحی را برای 
بی اعتبار کــردن این اســناد راهی مجلس 
کرده اند تا شاید غفلت تاریخی نهادهای قضایی 
و نظارتی در این زمینه به نقطه پایان برسد، 
امنیت معامــالت افزایش و دعاوی مربوط به 

اسناد قولنامه ای کاهش یابد.

قانونثبت؛حامیپولشویان
خبرگزاری فارس در میزگردی به اجرا نشدن 
قانون هشتاد و هشت ساله ثبت اسناد اشاره 
می کند و به نقل از احمد محمدی سهروردی، 
حقوقــدان و عضو هیئت مدیره انجمن آیین 
دادرسی مدنی ایران می نویسد: 
در ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و 
امالک آمده این اسناد در ادارات 
و محاکم، قابل استماع نیستند. 
امــا در مــاده 7۰ و 73 گفته 
می شود این اسناد دارای اعتبار 
کامل هستند که همین موارد 
راه دررو از قانون را ایجاد کرده 
و قانون گذار باید با صراحت تمام 
وارد شود و این »مسموع نیست« 

را به »باطل است« تبدیل کند.
ابوالفضــل ابوترابی، حقوقدان و 
نماینده مجلس هم در این میزگرد می گوید: 
در بسیاری از پرونده های سنگین زمین خواری؛ 
افراد زمین ها را خرد می گیرند، دیوارکشــی 
می کنند و با قولنامه عادی می فروشــند. به 
عالوه یک پدیده ای در حین این مســائل به 
وجود می آید که بعضاً اســناد عادی با اسناد 
رسمی تعارض پیدا می کند که آن فروش مال 

غیر است. 
مســئله دیگر پولشویی اســت. مثالً یکی از 

قاچاقچیان مواد مخدر، با درآمد حاصل از این 
کار و با اسناد عادی که هیچ جا ثبت و ضبط 
نشــده ده ها هکتار زمین حتی اموال منقول 
و غیرمنقــول را خریداری می کند. همچنین 
گاهی سرمایه گذار با سند رسمی کشور ملکی 
را خریداری می کند اما بعد در محاکم ما چون 
اسناد عادی اعتبار دارند با چند شاهد و یک 
سند عادی، ســند رسمی را باطل می کنند، 
بنابراین رتبه ۱37 دنیا را در ســرمایه  گذاری 
مطمئن داریم. همچنین دریافت وام های کالن 
بانکی با اسناد غیررسمی و زمین خواری های 
گسترده هم از تبعات اعتباربخشی به اسناد 

غیررسمی در معامالت است.
مجلس دو بار اعالم آمادگی کرده نســبت به 
این موضوع که اسناد عادی را از اعتبار خارج 
کند و اســناد رســمی را معتبر بداند اما این 
موضوع به شورای نگهبان رفته و تا این لحظه 
نتیجه نداده است. طرحی را تهیه کرده ام در 
راستای قضازدایی و کاهش ورودی پرونده های 
دادگســتری و پیشــنهاد داده ام اکنون که 
شورای نگهبان رأی مناسبی را نمی دهد بهتر 
است سایتی را اعالم کنیم و همه مردم کشور 
معامالت عادی خود را در این ســایت ثبت 
کنند و مشخص شود که پول از کجا آمده و 
خریدار چه کسی است. شماره کد ملی افراد 
 مشخص می شود و می گوییم که ظرف حداکثر 
۱۰ روز همه باید در این سایت معامالت خود 
را ثبت کنند و اگر نکردند قابل ارائه به طرح در 
دادگستری نیست و ظرف 6 ماه مکلف شوند 

که سند رسمی را منتقل کنند.

دستگاههایگروکش
عاملافزایشاسنادغیررسمی

به باور عضو کمیسیون 
و  بودجــه  برنامــه، 
مجلس،  محاســبات 
مشکل بزرگ دستگاه 
قضا در حــال حاضر 

وجود پرونده های عدیده در خصوص معامالت 
غیررسمی و قولنامه ای و به تعبیری معامالت 

دور از چارچوب دفاتر ثبت است.
عزت اهلل یوسفیان مال به خبرنگار ما می گوید: 

بارها شاهد تجمعات گســترده مالباختگان 
حاصل از کالهبرداری ها و پیش فروش امالک 
و اراضی واحد به چندین نفر مقابل مجلس، 
نهادهــای نظارتی و قوه قضائیــه بوده ایم در 
حالــی که اگر همان امــالک از نقطه صفر و 
خشت به خشت تحت نظارت رسمی و دارای 
سند رسمی باشند، بخش اعظم پرونده های 
قوه قضائیه شکل نمی گیرند. عضو ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادی ادامه می دهد: گاهی همین 
پرونده ها خود منجر بــه قتل، کتک کاری و 
دیگر تخلفات می شــوند که این هم بر حجم 
پرونده های ورودی به قوه قضائیه اضافه می کند.

به باور وی گروکشی دستگاه های مختلف 
از قبیل شــهرداری ها، ســازمان مالیاتی، 
اداره آب، برق و... بــرای دریافت عوارض و 
حقوق مترتّبه بر معامالت رسمی، مردم را 
از رسمی کردن این معامالت، گریزان کرده 
و اعتماد به اسناد غیررسمی و قولنامه ها را 
افزایش داده اســت بنابراین کالهبرداران و 
آن هایی که دنبال پولشویی هستند از این 
شرایط بیشترین بهره را می برند. یوسفیان 
خاطرنشــان می سازد: تســهیل در نقل و 
انتقال، اتصال بنگاه ها به دفاتر ثبت و صدور 
برگه های رسمی در اسرع وقت می تواند به 
آسانی مردم را به معامالت سالم و مطمئن 
سوق دهد و امکان سوءاستفاده پولشویان و 
کالهبــرداران را کم کند ضمن اینکه دیگر 
شــاهد گالیه های قوه قضائیه در خصوص 

افزایش پرونده های اینچنینی نخواهیم بود.

هزینهتعللنهادهاینظارتی
ازجیبمردم

کارشــناس  یــک 
اقتصــادی هــم بــه 
می گوید:  ما  خبرنگار 
یکی از شــاخصه های 
و  بیمــار  اقتصــاد 

غیرشــفاف، گســترش اقتصاد زیرزمینی و 
ترویج استفاده از اسناد غیررسمی برای فرار 
از پرداخت حقوق دولتــی و انجام معامالت 
پولشویی و احیاناً کالهبرداری است. متأسفانه 
قوه قضائیه و دادگســتری ها در اجرای قانون 
کاداســتر )حدنگار( که تمامی اراضی دولتی 
و غیردولتــی را ذیل شــبکه ای یکپارچه در 
مــی آورد، تعلل کردنــد و همین تعلل وقوع 

تخلفات زیادی را در پی داشت. 
محمدرضا خبــاز ادامه می دهد: متأســفانه 
هزینه های سنگین ناشــی از تعلل نهادهای 
مســئول در قبال پولشویی و کالهبرداری ها 
بر دوش دولــت می افتد و دولت هم از محل 
بودجــه جــاری و در واقع از جیــب مردم، 
هزینه های این ســوء استفاده ها را می پردازد. 
اتفاقی در مؤسســه های مالی غیرمجاز افتاد 
و 3۰ هزار میلیارد تومــان از جیب مردم به 
سپرده گذاران این مؤسسه ها پرداخت شد تا 

جامعه ساکت شود! 

ثبات قیمت ها در رکود و کاهش 
تقاضای مسکن تا پایان سال

رکود مسکن و کاهش معامالت در این حوزه رونق 
را از بخش مسکن گرفته است. بازار مسکن که از 
اوایل خرداد ماه ســال جاری به بهانه آغاز فصل 
جابه جایی دستخوش گرانی های غیر قابل قبولی 
شــده بود با پایان یافتن دوره تغییرات و کاهش 
تقاضــا برای اجاره تا پایان شــهریور ماه با ثبات 
 نســبی و کاهش قیمت مواجه می شود. کاهش 
۸۰ درصدی معامالت مسکن در ماه های گذشته 
در تهران در شهریور ماه نیز قابل پیش بینی است 
و بدون تردید عدم تغییر در بدنه اقتصادی کشور 
نمی توانــد تغییر خاصــی در افزایش معامالت 
یــا کاهش رکود از مســکن ایجاد کنــد، رکود 
6۰درصدی در بخش خرید مســکن در ســایر 
شهرها و شهرستان های کشور نیز هشداری است 
بر روند رو به رشــد افزایش عددهایی که رکود را 
بیش از پیش نشان داده و وضعیت بغرنجی را در 

بخش مسکن گوشزد می کند.
آنچه در حوزه پیشگیری می تواند مانع سوداگری 
و افزایش معامله و خرید خریداران واقعی به دور 
از داللی و سفته بازی شود جدی گرفتن مالیات از 
خانه های خالی است که سازمان امور مالیاتی باید 
در همــکاری با نهادهای مربوط به صورت جدی 
وارد عمل شود. مالیات بر خانه های خالی و توجه 
به حمایت اجاره بها از مستأجران و تولید مسکن 
از الزامات برقراری عدالت اجتماعی در کشور است 
که کلید زدن هر کدام از پروژه ها و طرح های یاد 
شــده می تواند آغازی بر کاهش قیمت و ثبات 
قیمت ها در حد توان مردم باشد. در صورتی که 
طرح های حمایتی کلید زده نشود، بی  شک بازار 
مســکن با رکود روبه رو خواهد بود. قیمت های 
مســکن در بخش خرید در نیمه دوم سال برای 
واحدهای زیر ۱۵۰ متر افــت ۵ تا 3۰ درصدی 
خواهد داشت و در حوزه اجاره نشینی پویش های 
مردمی که مانــع از افزایش اجاره بهای نامتعارف 
شده بود منجر به کاهش 3۰ درصدی اجاره ها شد 
و انتظار می رود در ماه های آینده شاهد روند نزولی 
قیمت اجاره براساس کاهش تقاضا در بازار مسکن 
باشیم. تا زمانی که نرخ حامل های انرژی و قیمت 
ارز افزایش نداشــته باشــد کاهش 3۰ درصدی 

قیمت واحدهای مسکونی دور از انتظار نیست. 

در پرونده های 
سنگین 
زمین خواری 
افراد زمین ها را 
خرد می گیرند، 
دیوارکشی می کنند 
و با قولنامه عادی 
می فروشند

بــــــــرش
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یادداشت شفاهی

 حسام عقبایی
 نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک

فروش فوق العاده امالک و مستغالت)مزایده شماره 98/2 امداد(

توضیحاتسپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه )ریال(شرایط پرداختنحوه انتقال سندپالک ثبتیشماره قطعهشماره بلوكکاربرینوع ملکمساحت عرصه )مترمربع(  آدرسردیف

-301,400,000,00070,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی2943569مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران1

-301,400,000,00070,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی2963567مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران2

-301,400,000,00070,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی3493329مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران3

-301,400,000,00070,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی34103328مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران4

-301,400,000,00070,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی34113327مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران5

-301,400,000,00070,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی34153339مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران6

-301,400,000,00070,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی34163340مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران7

-301,400,000,00070,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی34173341مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران8

-301,400,000,00070,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماهه قطعی34183342مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی سردخانه چناران9

48الی 51 و قسمتی از52 --زراعیزمین360581.2کیلو متر 45 جاده مشهد - چناران )اراضی جمع آب(10
به شرح ذیل25119,000,000,0005,950,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماهه قطعیالی62 فرعی از 235 اصلی
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دفتر فروش امالک منطقه شرق در نظر دارد تعدادی از امالک مسکونی و زراعی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده با شرایط نقد و 
اقساط ، بدون دریافت کارمزد بفروش برساند .

متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کس��ب اطالعات بیش��تر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ ش��رایط ش��رکت در 
مزایده و اسناد مزایده از تاریخ 1398/05/30  لغایت 1398/06/09 همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت 8 الی 15به دفتر فروش امالک به 

آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند . 
مالحظات : 

1-متقاضی��ان برای ش��رکت در مزایده می بایس��ت س��پرده ای به می��زان 5% قیمت پایه مزایده ملک مورد نظ��ر خود را طی چک بانکی در وج��ه مجتمع اقتصادی                
کمیته امداد تهیه و تحویل اداره فروش امالک منطقه نموده و رسید دریافت نمایند .

2-متقاضیان می بایست رسید سپرده مأخوذه )زرد رنگ( را به همراه فرم تکمیل شده  پیشنهاد قیمت و فرم امضا شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت 
مخصوص پیشنهادات گذاشته و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود .

3-فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .
4-پیش��نهادات فاقد س��پرده ، مخدوش ، مش��روط و مبهم از درجه اعتبار س��اقط و رعایت مفاد فرم های ش��رکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه              

می گردد الزامی است .
5-متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .

6-حضور کلیه ش��رکت کنندگان یا نماینده آنان در جلس��ه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان 
نخواهد بود .

7-مذکورًا توصیه می ش��ود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در س��تون هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ ش��رایط شرکت در مزایده از 
ملک مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند .

8-دریافت اقس��اط طی چکهای صادره از س��وی بانک ها )بجز صندوق قرض الحس��نه( قابل دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به حس��ابهای قدیمی 
)غیر صیادی( و سفته معذور می باشیم .

9-در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 15% تخفیف به مأخذ سال خواهد بود .
10-در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری عودت داده خواهد شد .

11-ملک مندرج در ردیف 10 آگهی پس از دریافت 45 درصد ثمن معامله و سایر امالک پس از دریافت 40 درصد ثمن معامله به خریدار تحویل می گردد.
دفتر فروش امالک امداد به نشانی :

استان خراسان رضوی - مشهد - خیابان چمران 11 - پالک 12 - تلفن:-4- 05138525663-
استان خراسان رضوی - شهرستان چناران - بلوار امام رضا )ع( - جنب شرکت برق - دفتر مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)ره( 

http://www.emdadimam.ir:تلفن : 2-05146133001   آدرس اینترنتی 
زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1398/06/10 ساعت 14 ومحل برگزاری مزایده به نشانی: مشهد - خیابان چمران 11 - پالک 12 می باشد.

 نظر به تعدد پالک های ثبتی و اس��ناد دفترچه ای مربوطه در ملک مندرج در ردیف 10 آگهی ، و با توجه به اینکه انتقال اس��ناد مس��تلزم تک برگی ش��دن اس��ناد دفترچه ای و پیاده س��ازی پالک های ثبتی دخیل در ملک و تطبیق با وضع موجود بوده لذا پیگیری 
موضوع )کلیه عملیات ثبتی و نقشه برداری( و پرداخت هزینه های مربوطه 

تمامًا بر عهده خریدار می باشد و پس از انجام موارد فوق الذکر توسط خریدار اسناد برابر قرارداد فیمابین به نام وی منتقل خواهد گردید.
 قسمتی از ملک مندرج در ردیف 10 آگهی در ضلع شمالی بعنوان محل حفر چاه و خط انتقال آب در تصرف و مورد بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی می باشد لذا ملک با وضع موجود به خریدار تحویل گردیده و هر گونه توافق با شرکت 

مذکور بر عهده خریدار خواهد بود.

» مناقصه عمومی «
مؤسس��ه تأمین و پش��تیبانی رضوی در نظر دارد به منظور سرویس ایاب و 
ذهاب کارکنان آستان قدس رضوی بوسیله خودروهای مینی بوس هیوندا 

و اتوبوس از طریق  برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضی��ان میتوانند جهت دریافت اس��ناد ش��رکت در مناقص��ه حداکثر تا          
س��اعت 13 م��ورخ  10/ 98/06 به آدرس مش��هد ح��رم مطهر-دوربرگردان 
شیرازی-طبقه باالی امانات- مدیریت امور مالی موسسه تامین و پشتیبانی 

رضوی مراجعه فرمایند. 
هزینه چاپ آگهی فراخوان در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره تماس 05132003351 -وثوقی
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مدرک فارغ التحصیل��ی اینجانب مهدی خلیلی 
فرزن��د محم��ود به ش��ماره شناس��نامه1357 
صادره ازورامین درمقطع کارشناس��ی رش��ته 
علوم سیاس��ی صادره ازواحد دانش��گاهی قم 
باش��ماره 36017مفقود گردیده اس��ت وفاقد 
اعتبارمی باشد.ازیابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانش��گاه آزاد اس��المی واحد قم 
ب��ه نش��انی ق��م. پردیس��ان. بلواردانش��گاه.

 364/37185 پ  ص  دانش��گاهی  مجتم��ع 
نمای��د ارس��ال  التحصی��الن  ف��ارغ  اداره 
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برگ س��بز خودروی س��وناتا مدل 2014 رنگ س��فید 
روغنی به شماره انتظامی 436ج22 ایران 12 شماره 
شاس��ی  ش��ماره  و   G4KEDA316138 موت��ور 
س��عید  مالکی��ت  ب��ه   KMHEC41C9EA569374
صاغری��ان مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
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سندکارخانه واصل شناسنامه مالکیت موتورسیکلت 
ایرانا 125cc به شماره پالک 47773-781 و شماره 
 NFA***125AA638419 موتور 1026880وشماره تنه
مدل1386ب��ه نام حس��ن محمدی��ان مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد
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کارت هوش��مند راننده به شماره 2700812 به 
نام ناصر افش��انی فرزند اس��کندر به ش��ماره 
مل��ی 4051572048 مفق��ود گردیده و ازدرج 

اعتبار ساقط می باشد .
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علیرض��ا  س��ید  اینجان��ب  دانش��جویی  کارت 
رکنی حس��ینی  رش��ته مهندس��ی عم��ران  مقطع 
کارشناس��ی دانشگاه صنعتی ش��اهرود به شماره 
دانش��جویی 9114603 مفق��ود و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.
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سند مالکیت ، برگ سبز و کارت سواری وانت پیکان 
به رنگ سفید - روغنی مدل 1385به  شماره موتور 
11285011047 و شماره شاسی 12178864به شماره 
پ��الک 54-836   ب94 مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد. 
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ج��واز اس��لحه ب��ه مش��خصات س��اچمه زن��ی 
ت��ه پ��ر ی��ک ل��ول کالیب��ر 12-م��دل کوس��ه 
ک��ه  ای��ران  11905057س��اخت  ش��ماره  ب��ه 
تا1399/10/01اعتبار داش��ته مفقود وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد
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کارت هوش��مند مینی بوس هیوندا به شماره 
2400712 به ش��ماره انتظامی 184 ع 82  ایران 
42 ب��ه مالکی��ت غالمرضا حس��ین زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 ضریب اشغال تخت های بیمارستانی در مناطق دوردست کمتر از 18درصد است     خانه ملت: نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: مشکل کمبود تخت بیمارستانی را نمی توان یک شبه 
حل کرد. محمدحسین قربانی با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای مناطق دوردست کشور، بیمارستان ساخته شده اما ضریب اشغال تخت های بیمارستانی در برخی از آن ها کمتر از 18درصد است، افزود: هر چند بخش 
خصوصی در حوزه  بهداشت و درمان به خوبی ورود کرده و  بار بخش دولتی را به دوش کشیده است، اما هنوز در زمینه تخت بیمارستانی در شهرهای بزرگ کمبود داریم و تعداد تخت ها متناسب با جمعیت کشور نیست.

ارزیابی تمام مدارس در 9 شاخص کلیدی در مهر ماه
فارس: معاون آموزش متوســطه وزارت 
آمــوزش و پرورش گفت: امســال همه 
مدارس در 9 شاخص کلیدی که ناظر به 
آمادگی آنان برای بازگشایی است، خود را 

ارزیابی و مشکالتشان را ثبت می کنند.
علیرضا کمرئی در خصوص میزان کمبود 
نیروی انســانی، فضا و تجهیزات مدارس 

دوره متوســطه آموزش و پرورش افزود: آغاز هر سال تحصیلی دارای فرایند پیچیده 
و طوالنی اســت که برای ارائه خدمات بهتر هنگام بازگشــایی مدارس و حین سال 

تحصیلی اقدام هایی نظیر سال های گذشته در قالب پروژه مهر به انجام رسید.
وی ادامه داد: در پروژه مهر مقدمات شروع بهنگام سال تحصیلی در همه استان ها بر 
اساس دستورعملی که از قدیم نهادینه شده است وجود دارد و کمیته های پنج گانه  
فضاهای فیزیکی، نیروهای انسانی، انتصاب مدیران و سایر حوزه هایی که به بازگشایی 

مدارس ارتباط می یابند را ساماندهی و فعال کردند.
به گفته این مســئول  از سه هفته قبل بر اساس پروژه مهر ارزیابی استان ها آغاز شد 
و ســامانه نظارتی طراحی کرده ایم که به صورت برخط اتفاقات مربوط به بازگشایی 
مدارس در آن رصد می شــوند.کمرئی ادامه داد: بر پایه گزارش های اولیه 85 درصد 
استان ها اعالم کردند که در زمینه توزیع نیروی انسانی سازماندهی اولیه را انجام دادند 

و همچنین از نظر فضای فیزیکی نیز آمادگی دارند.

یک واحد خون جان سه نفر را نجات می دهد
ایرنا: سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: 
با اهدای یک واحد خــون می توان جان 
ســه نفر را نجات داد؛ از یک واحد خون، 
گلبول خون فشرده گرفته می شود که در 
جراحی ها کاربرد دارد، پس از آن پالکت 
گرفته می شــود که به مصــرف بیماران 
سرطانی می رسد، پالسمای خون نیز در 

بیماران کبدی و سوختگی استفاده می شود. بشیر حاجی بیگی افزود: حداقل سن قابل 
قبول برای اهدای خون 18 سال تمام و حداکثر سن 60 سال تمام است، حداکثر سن 
برای نخستین اهدای خون 60 سال است و برای دفعات بعدی سن اهداکننده مستمر 

حداکثر 65 سال است.
به گفته وی خون سالم، نجات دهنده زندگی است و همه روزه در سراسر جهان بسیاری 
از افراد به خون و فراورده های خونی نیاز دارند، به طوری که از هر سه نفر مردم دنیا، 

یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فراورده های خونی پیدا می کند.

 مخازن موزه تاریخ طبیعی 
به سیستم ریلی الکترومکانیک مجهز می شود

ایرنا: مدیر کل دفتر مــوزه ملی تاریخ 
طبیعی گفت: به زودی مخازن علمی موزه 
ملی تاریخ طبیعی مجهز به سیستم ریلی 
الکترومکانیک راه اندازی و به بهره برداری 

می رسد.
محمد مدادی با اعالم این خبر افزود: یکی 
از وظایف اصلی موزه های تاریخ طبیعی، 

گردآوری و نگهداری از مجموعه های علمی کشور برای استفاده پژوهشگران و محققان 
است. وی افزود: در موزه ملی تاریخ طبیعی ایران بیش از 61 هزار نمونه از گروه های 
مختلف جانوری، گیاهی و زمین شناسی وجود دارد که به دالیل مختلف از جمله نبود 
فضای نگهداری استاندارد و طبقه بندی علمی، در شرایط نامناسبی نگهداری می شدند. 
دسترســی محققان نیز به آن ها تقریباً ناممکن بود. از این رو بهره برداری از مخازن 
ریلی در دستور کار قرار گرفته و در حال انتقال و طبقه بندی نمونه ها در این مخازن 
استاندارد هستیم که به زودی به بهره برداری خواهد رسید. به گفته وی با بهره برداری 

از این مخازن امکان استفاده محققان از نمونه های موجود فراهم خواهد شد.

 جامعه/ اعظم طیرانی  بیست و یکم اوت هر 
سال که مصادف با 31 مرداد است، روز جهانی 

مساجد نام گذاری شده است.
مساجد در کشور ما پیش و پس از پیروزی انقالب 
عالوه بــر آنکه کانونی برای اجتمــاع انقالبیون 
برای مبارزات سیاســی بوده اند به محملی برای 
ارتقای همبستگی اجتماعی تبدیل شده اند. نقش 
بی بدیل مساجد در انسجام گروهی و پاسداری از 
ارزش های اجتماعی به ویژه آموزش مهارت های 
مورد نیاز جوانان قابل کتمان نیست. اما پرسش 
این اســت که آیا متولیان مســاجد توانسته اند 

نقش های ذکر شده را محقق سازند. 
حجت االسالم والمسلمین حجت اله ذاکر، معاون 
فرهنگــی و اجتماعی مرکز رســیدگی به امور 
مساجد کشــور در گفت وگو با ما ضمن بررسی 
نقش اجتماعی مساجد در جامعه، به این پرسش 

نیز پاسخ گفته است.

 مساجد در ســال های نخست پیروزی 
انقاب اســامی کارکردهــای اجتماعی 
متعددی در جامعه داشــتند، به طوری که 
برخی از جوانان حتی مراسم ازدواج خود را 
در مساجد برگزار می کردند، به نظر شما چرا 
تغییر  ما  اکنون کارکرد مساجد در جامعه 

کرده است؟ 
با توجه به تغییراتی که در ســبک زندگی مردم 
به وجود آمده و افزایش تجمل گرایی ها، بسیاری 
از ارزش های ســال های نخست پیروزی انقالب 
اسالمی و ســال های دفاع مقدس کمرنگ شده 
است. در واقع نقش مساجد در جامعه تغییر نکرده 
و مســاجد همان ظرفیت های دهه های پیش را 
دارند، اما اگر تقاضا نباشد عرضه ای صورت نخواهد 
گرفت. یعنی اگر هــم اکنون نیز جوانی بخواهد 
مراســم ازدواجش را در شبستان مسجد برگزار 
کند، به طور حتم امام جماعت مسجد با تقاضای 
او موافقت خواهد کرد. همان طور که در سال های 
دفاع مقدس بسیاری از رزمندگان مراسم ازدواج 
خود را به دور از تجمل گرایی در مســاجد برگزار 
می کردند. متأســفانه در دو دهــه اخیر به دلیل 
چشم و همچشمی ها و توسعه تجمل گرایی- از 
طریق ســریال های تلویزیون و فضای مجازی- 

برخــی از ارزش هــای انقالبی 
خود  جای  ساده زیســتی ها  و 
را به اشــرافی گرایی داده اند و 
این موضوع در اختیار مساجد 
نیست و تا حدودی بستگی به 
همکاری، تعامــل و هم افزایی 
دستگاه های مرتبط با مساجد 
دارد و الزم اســت برای احیای 
سبک زندگی اسالمی و دوری 
از ســبک زندگی غربی همه 
دستگاه های فرهنگی از جمله 
رســانه ملی، وزارت ورزش و 
جوانــان و وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اســالمی پای کار آمده 
و با نهادینه کــردن فرهنگ 
ساده زیستی در جامعه، مردم 
از نقش مساجد در حوزه های 

مختلف اجتماعی به ویژه برگزاری مراسم ساده 
ازدواج بهره مند شوند. 

اکنون در برخی از مساجد سفره عقد 
دائمی چیده می شود، مساجدی در 
حوزه محرومیت زدایی نقش آفرینی 
می کنند، مساجدی در حوزه درمان 
ترک اعتیاد و مســاجدی در حوزه 
آموزش فعالیت دارند، اما متأسفانه 
رســانه های کشور این فعالیت ها را 
پوشش نمی دهند به همین دلیل 
به نظر می رســد نقش مساجد در 

جامعه کمرنگ شده است.

 مساجد چگونه می توانند در 
ایجاد امنیت فردی و اجتماعی 

ایفای نقش کنند؟
همان طور که در اسالم از کعبه به 
عنوان حرم امن الهی نام برده شده 
است، مساجد نیز شعبه ای از کعبه 
محســوب می شوند و هر کسی که در این دنیای 
پراسترس جویای آرامش باشد باید به مساجد پناه 

ببرد؛ چرا که اهمیت امنیت روحی و روانی بسیار 
بیشــتر از امنیت مالی است و اگر جامعه بخواهد 
به ســمت آرامش حرکت کند، در پناه مســاجد 
می تواند به این مهم دست یابد. ضمن آنکه مساجد 
نیز باید بتوانند نقش پناهگاه بودن برای همه افراد 
جامعه را داشته باشند تا اگر میهمان تازه ای وارد 
مسجدی شد این حس امنیت و آرامش را تجربه 
کند. همچنین مساجد می توانند در ایجاد امنیت 
محله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با سایر 

دستگاه ها همکاری داشته و ایفای نقش کنند. 

 با توجه به اینکه از گذشته تاکنون مساجد 
نقش مؤثــری در حوزه تعلیــم و آموزش 
داشته اند، اکنون چه نقشی در ترویج سبک 

زندگی اسامی دارند؟ 
از ابتدای اســالم تاکنون مســاجد در کنار نقش 
عبــادی که در جامعــه داشــته اند، مکانی برای 
تهذیب و پرورش مردم بوده اند. مساجد با برگزاری 
کالس های بصیرت افزایی، طرح صالحین و تشکیل 

حلقه های معرفتی در حوزه تعلیم و تربیت- به ویژه 
تعلیم دینی و بصیرت افزایی- نقش آفرینی می کنند 
که البته ایفای نقش مساجد در مناطق و محله های 

مختلف بستگی به تقاضای مردم دارد. 
اکنون یکــی از رویکرد های مرکز رســیدگی به 
امور مساجد کشــور، اعزام کارشناسان و استادان 
متخصــص دینی و مذهبی به مســاجد با هدف 
ترویج آموزه های دینی، معرفت افزایی و ســبک 
زندگی اســالمی در مناسبت های مختلف است. 
به عنوان نمونــه در دهه امامــت و والیت برای 
150 مسجد تهران کارشناس اعزام شده است و 
مسجدهایی که ائمه جماعت آن ها از تخصص های 
الزم برخوردارند در حوزه های مختلف آموزشــی 
ارائه خدمت می کنند و پاسخگوی شبهات مردم 
هستند، بنابراین نیازی به اعزام کارشناس ندارند. 

  این نقش در توسعه و افزایش سرمایه های 
اجتماعی جامعه چطور متبلور می شود؟

 با مروری بر خدماتی که از سوی مردم- به ویژه 
در بحران ها و حوادث غیرمترقبه- به کشور ارائه 
می شــود می توان دریافت محوریت جمع آوری 
این کمک ها با مســاجد اســت، به عنوان نمونه 
در حادثه ســیل 98 حجم زیادی از کمک های 
مردمی از طریق مساجد جمع آوری و به مناطق 
حادثه دیده ارسال شد؛ چراکه مساجد در دوران 
مختلف سکانداران جمع آوری کمک ها و خدمات 
مردمی بوده اند و هرگاه بحران و یا ناهنجاری در 
جامعه اتفاق می افتد، مســاجد پرچمدار مقابله 
و اصــالح آن ناهنجــاری در جامعه محســوب 
می شوند. افرادی که در مساجد حضور می یابند، 
نسبت به مشکالت جامعه بی تفاوت نیستند به 
همین دلیل مســاجد همــواره نقش مؤثری در 
کاهش آســیب های اجتماعی، ارائه مشاوره های 
حقوقــی و خانوادگی به منظور کاهش منازعات 
و کاهــش ارجــاع پرونده ها به دســتگاه قضا، 
محرومیت زدایــی، کارآفرینــی، پرداخت وام و 
تسهیالت قرض الحســنه و در پی آن توسعه و 
افزایش ســرمایه های اجتماعی داشته و همواره 
پایگاه سالمت اجتماعی جامعه بوده اند که البته 
نقش هر یک از مساجد در این حوزه ها بسته به 

میزان تقاضا و همراهی مردم متفاوت است.

معاون فرهنگی و اجتماعی امور مساجد کشور در گفت وگو با »قدس«:

مساجد پایگاه سالمت اجتماعی جامعه  هستند

 اگر جامعه بخواهد 
به سمت آرامش 

حرکت کند، 
در پناه مساجد 
می تواند به این 
مهم دست یابد
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 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ا﹫︀ء ︮﹠︀︹ ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٣٢١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧٠٢٧٧
 ️﹫﹨ ︦﹫٠٩۴١٧٧٩٧٨۵ ︋︧ــ﹞️ ر ﹤﹁︀﹫﹇ ︣︡﹇ ︀ذ ︫ــ︡ : ١ - آ﹇︀ی︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩٨,٠۵,١۴﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ ﹤︋ 
 ︣︡﹞ ️﹝ــ  ︨﹤ ــ︀﹝﹙﹢ ٠٩٣٩٣٩٧٠٢١︋  ﹀﹢ی︫  ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی ︻︊︀س︮   ︨﹤ ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ﹝︖﹫︡ ︑﹢﹋﹙﹩ ﹋﹢︫ــ︀ ٠٩۴٢١٨٣٩٨٣︋ 
ــ︣﹋️ وآ﹇︀︀ن ﹞﹫︡ر︲︀ دا﹡ــ︩ ﹋︀︸﹞﹩ ٠٠۵۴٨٢٣٣٢٣ ، ︗︺﹀︣ ︧ــ﹫﹟ زاده ﹝﹙﹊ــ﹩ ٠٩٣٨۴٠٣٠٩۵ و ︻﹙﹫︣︲︀ا﹝﹫︣  ︻︀﹝ــ﹏ و ︻︱ــ﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 
︧ــ﹠٠٨۵٩٢٧۶١٠۴ ﹩﹡︀ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝﹢﹜﹩ ا﹜﹞﹢︡﹟، ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ر﹝︱︀﹡﹩ ۵۶٢٩٨۶٠٩۴١ ︋︺﹠﹢ان ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت 
٢ ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور و ر︨ــ﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ︔︀︋️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹝︡︣ ﹝︀﹜﹩ آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︮︽︣ ز﹡﹍﹠﹥ 
 ︰﹢﹀︑ ︫ــ︣ح ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ︋﹥ وی ﹤︋ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︫ــ︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹫︊︀︫ــ︡. ا︠︐﹫︀رات ︣﹞ ︣اه﹝﹨ ﹤︋ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ︀ و ︦﹫و ﹝︐︽﹫︣ ر

.︡︣د﹎
(۵٧٠٧۶٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۶
۶۱
۴

آ﹎﹩ ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ ︫︣﹋️ ا﹫︀ء ︮﹠︀︹ ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٣٢١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧٠٢٧٧
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۵,١۴ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨٩,۵٢۴٢٨٩,٠٢٧ ﹝﹢رخ ٩٨,۵,٧ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹢رس و اوراق 
 ﹤︀﹞︨︣ــ ︩ا︠︐﹫︀ر از﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ٩٨,۴,٣١ در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا ︰﹢﹀︑ ﹤︋ ︀﹠︋ : ︡︀ذ ︫ــ︑ا ﹏ــ︀دار ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ︋
︫︣﹋️ و︋︀ ︻﹠︀️ ︋﹥ ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︑﹠︷﹫﹞﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨﹠︡ ︧︀︋︡اری ︮︀دره ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا﹡︐﹆︀ل ﹝︊﹙︼ ١٠۵۶٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل از ︧︀ب ︨﹢د 
ا﹡︊︀︫ــ︐﹥ ︋﹥ ︧︀ب ︨ــ︣﹝︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︀︣ه ︫︣﹋️ ا﹁︤ا︩ ﹝︤︋﹢ر را ︻﹞﹙﹩ دا﹡︧ــ︐﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ا︮﹑ح            
﹝﹩ ﹎︣دد : ﹝︀ده ۵ ا︮﹑﹩ : ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹝︊﹙︼ ٢١١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹝﹠﹆︧ــ﹛ ︋﹥ ٢١١٢٠٠٠٠٠ ︨ــ﹛ ١٠٠٠ ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ 

︀ً ︎︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨️ .  ﹞︀﹝︑
(۵٧٠٧٧٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۶
۶۱
۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آ︋︐﹫﹟ ﹎︧︐︣ ︵﹢س ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩٧٧٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۵٢٩٨١
 ️﹫﹨ ︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ا︻︱︀ء︑ا ﹏︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٣,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ  
﹝︡ــ︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی آ﹇︀ی ︨ــ︺﹫︡ ︻︊︀س زاده ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙ــ﹩ ٠٧٠٢۶۶۴٩٢٨- آ﹇︀ی ﹝︡ی ︻︊︀س زاده ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ 
٠٩٢٢١۵۵٧۶٣ ٣ ︠︀﹡﹛ ﹝︣︲﹫﹥ ︨ــ︺﹫︡ی ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٢٠۴٠٨٧۶١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو︨ــ︀ل ︋︣﹎︤︡ه ︫︡﹡︡ 
- روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪ــ︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡. ب - آ﹇︀ی ﹝︖﹫︡ ﹁﹑ح ︋﹥ ︫﹞︀ره ٠٧٠٢۶٢۵٨٠٩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
︡︀ب ﹎︣د︐﹡︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا ﹉ روا﹡︧︐︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٠۶٢١٣۵︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︡﹝﹞ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی

(۵٧٠٧٧٢) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۶
۶۲
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ︋﹫﹞﹥ ای ︎﹫︀م آوران ︋﹫﹞﹥ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۵٢۴۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٠٨٧۴١
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢١ و ﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره ٩٧,٢۶١١۶١ ﹝﹢رخ ٩٧,۵,٣٠ ︋﹫﹞﹥ آ︨﹫︀ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. ٢- ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل 
︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: ︠︀﹡﹛ ︨ــ﹫﹞︀ ﹡﹢ری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۴۶٩۶۴٣٠ و آ﹇︀ی ︗﹙﹫﹏ ﹡﹢ری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧٨٧٩٨٢٧ 
︀زرس ا︮﹙﹩،  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠۶۵٣٧۵٣︋   ︫﹤ و آ﹇ــ︀ی ︻ــ﹢ض ﹝︣اد ﹡﹢ری ٠٧٧٩٠٩۴١۵٨ ٣- آ﹇︀ی ﹞﹫︡ر︲︀ ا﹞︡ی ﹝﹆︡م︋ 
                                       .︡﹡︡ــ︀ب ﹎︣د︐﹡ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا  ︨﹉ ︣ای ــ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٢٣٢۶٧٣٩۵︋   ︫﹤ ︠︀﹡ــ﹛ ︻︭﹞ــ️ ︺﹆ــ﹢ب زاده︋ 

۴ - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٢,٢٩,٩۶ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. 
(۵٧٠٧٩٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۶
۶۳
۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آ﹝︀ر ︎︥وه ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣١٣۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٨٨٠۴٠
 ﹤ ــ︺﹫︡ ار︫ــ︀دی︋   ︨︡﹝﹞ ــ︡ : آ﹇︀ی ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩۵,٠٩,١١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠۴۶٠۴١۶ وآ﹇︀ی ا﹝﹫︣ ر︲︀ ﹁︣دو︨ــ﹩ ﹝﹊︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧٩٣٧٩٩١ وآ﹇︀ی ا﹝﹫﹟ ﹁︣دو︨﹩ ﹝﹊︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩٣٧٩٣٧٩٨٣︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ︠︀﹡﹛ ا︫ــ︣ف ﹇︣︋︀﹡﹩ ︠︱︣ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︣ای ﹝︡ت  ︀زرس ︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل︋  ︧ــ﹞️︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩٠٩٣٧٩١٣۵٨٨︋   ︫﹤  ︋﹩︀﹫︀زرس ا︮﹙﹩ -آ﹇︀ی ر︲︀ ا ︧ــ﹞️︋  ﹝﹙ــ﹩٠٩٣٨۴١٧٨۶١︋ 

︡︀ب ﹎︣د︐﹡︀ی ︫︣﹋️ ا﹫﹎درج آ ️︗ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س . ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊
(۵٧٠٧٩٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۶
۶۴
۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ آ︋︐﹫﹟ ﹎︧︐︣ 
︵ـ﹢س ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠ـ︀ص ︋﹥ 
﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩  ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ١٩٧٧٩ و︫ 

١٠٣٨٠٣۵٢٩٨١
︻﹞﹢﹝ــ﹩                                          ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٣,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹁
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ︑︺ــ︡اد ا︻︱︀ء ﹨﹫︀ت ﹝︡ــ︣ه از ۴ ﹡﹀︣ 
 ︡ــ﹏ ︫ــ︣﹋️ در وا﹞ ️ــ﹁︀ ︩︋ــ﹥ ٣ ﹡﹀︣﹋︀﹨ــ
︔︊︐ــ﹩ ﹝︪ــ︡ ︋ــ﹥ آدرس ر﹞︀﹡﹫﹥ ۴٨ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن 
︨ــ︊︀ن واــ︡ ١٠ ︵︊﹆ــ﹥ ۴ ز﹡ــ﹌ ١٢ ︋︀ ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ 
٩١٨۶٣٩٣٢۴۵︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁ــ️ و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در 

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

(۵٧٠٧۶٣)

س
,۹
۸۰
۶۶
۱۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︨︣و ﹡﹫︣و 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︵﹢س︫ 

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠٨۴٠ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۶۵۵٢۶

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ١٣٩٨,٠۴,٢۵ ﹝ــ﹢رخ  ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥  ︻ــ︀دی 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ︑︣از﹡︀﹝﹥ 
ــ﹥ ١٣٩٧,١٢,٢٩ ﹝ــ﹢رد ︑︭﹢ــ︉  ﹝﹠︐ــ﹩︋ 

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

(۵٧٠٧۵١)

س
,۹
۸۰
۶۶
۱۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ︮﹠ ︹︀﹢ب و﹝︊﹏ 

د﹇️ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٩۵٣﹝︪︡ و

︫﹞︀ره ︫﹠︀︨﹥  ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٠٧٨۶۴
ا︐︣ا﹝ــ︀ ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران 
﹝︐︣م ︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ در︗﹙︧﹥ 
﹝︖﹞︹ ﹁﹢ق ﹋﹥ راس ︨︀︻️ ۶︋︺︡از ︸︣ روز 
﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/۶/١٠ در ﹝﹏ د﹁︐︣ 
﹝︣﹋︤ی ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ آدرس :﹝︪︡ -︠﹫︀︋︀ن 
︨﹠︀︋︀د-︨﹠︀︋︀د۵٣-︎﹑ک ۵٣︵︊﹆﹥ ی ︨﹢م 
وا۵︫︡ــ﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٨۴٠١٣٠٧︑︪ــ﹊﹫﹏ 

. ︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︫︣︣دد﹍﹫﹞
د︨︐﹢رات ︗﹙︧﹥ :

١- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر︗️ درج 
آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ 

٢- ا﹡︐ــ︀ب ︋︀زر︨ــ﹫﹟ ا︮﹙﹩ و︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل 
️﹋︫︣

٣- ︋︣ر︨﹩ و︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧

ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه د﹋︐︣ ︻﹙﹩ ﹊﹫﹞﹫︀ن

/ع
۹۸
۰۶
۶۸
۲

︋︣گ ︨ــ︊︤  و︨ــ﹠︡ و︋︣﹎﹥ ︻ــ﹢ارض ︫ــ︣داری ﹡﹢ع 
  cc3800 ا︎﹫ــ︣وس  ︑﹫ــ︌  ﹋﹫ــ︀  ︨﹫︧ــ︐﹛  ︨ــ﹢اری 
۵٩٣ل١٩  ١٢اــ︣ان  ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره   ٢٠٠٩ ﹝ــ︡ل 
︫ــ﹞︀ره  ﹝﹢︑ــ﹢ر G6DA86436370 ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
KNALD225X95180896 ﹡︀م ﹝︀﹜﹉ ︧﹫﹟ دو︨︐﹊︀م 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡  /ع
۹۸
۰۶
۶۷
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قاين

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

 فاقد سند رسمى"
 برابر آراء شماره 139860308002000214 و كالسه شماره 1396114408002000061 
مورخه  15/ 05 / 1398 صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض 
ــت. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير  متقاضيان محرز گرديده اس
ــود در صورتيكه اشخاص  به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاريخ انتشار 
ــليم و  ــناد و امالك محل تس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس
ــت خود را به  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس

مرجع قضايى تقديم نمايند.
بخش 10 قاينات 

قطعه مفروزه مزرعه و قنات قومنجان پالك 3- اصلى
ــين و محمد فرزندان  ــن و حس ــروى قومنجان ( از محل مالكيت حس ــن خس  آقاى حس
ــماره شناسنامه 4 قاين و  كرباليى على رديف 70 دفتر توزيع اظهارنامه ) فرزند محمد بش
كد ملى 0889660212 در ششدانگ يك قطعه زمين بندسار بمساحت 22411,85 متر 
ــمتى از پالك 3- اصلى واقع در روستاى قومنجان بخش 10 قاين خريدارى  مربع در قس

شده از فرزندان كربالئى على و غيره محرز گرديده است و در تصرف دارد.
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9806640
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/5/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 16/ 06 / 1398
على  صفائى  فر

رئيس  اداره  ثبت  اسنادو امالك  شهرستان  قاين

آگهى صورت طبقه بندى بستانكاران 
ــتانكاران شركت ورشكسته بتن سازه الوند به شماره ثبت  صورت طبقه بندى بس
ــماره پرونده 9411020981200007 مورخ 96/2/10 تهيه  330 زرنديه و به ش
ــانى تهران  ــتگى به نش و تنظيم گرديده و در دبيرخانه اداره تصفيه امور ورشكس
ــتى ، طبقه هفتم موجود  ــهيد بهش ــپهبد قرنى ،  مجتمع قضايى ش ، خيابان س

است .
 لذا اشخاص ذينفع مى توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضى به صورت 
ــند ظرف مدت 20 روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را  ــته باش مذكور داش
ــادر كننده حكم توقف )  ــعبه 207 دادگاه عمومى تهران ( دادگاه ص ــه دفتر ش ب
تقديم نمايند . بديهى است پس از انقضاى مدت مذكور تصميم اين اداره قطعى 

خواهد بود  .9806677
معاون قضايى اداره كل تصفيه امور ورشكستگى قوه قضاييه

/ع
۹۸
۰۶
۶۹
۱

آگهى مناقصه نوبت اول
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︋︀زآ﹁︣﹠﹩ ﹁︱︀﹨︀ی ︫︣ی ︫︣داری ︨︊︤وار ︋﹥ ا︨︐﹠︀د رد︿ ٣٢٠١٠٢ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ٩٨ در ﹡︷︣ 
﹥ ﹝︊﹙︼ ۶/٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل  ﹞︀﹜﹩ را︋   ︫︡﹠︋︣﹝﹋ ﹏  ︎︰︣︺︑ ︀زی ﹋︀ل ︻﹫︡﹎︀ه و ︣وژه ︑﹊﹞﹫﹏ ︗︡اره︨  دارد ا︗︣ای︎ 
️ ﹨︀ی دارای ر︑︊﹥ ا︋﹠﹫﹥ ︀ راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د  ــ︣﹋ ــ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︫︡   ︎﹤︋
﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١   ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︋﹤︵﹢︋︣﹞
︍︣ده   ︨︼﹚︊﹞ .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.sabzevar.ir آدرس ﹤ ︊︤وار︋  ︣داری︨   ︫️︀  ︨﹤  ︋︀ ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
︀ز﹝︀ن در   ً︨︀ ︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︲﹞﹠  ︋﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲ ︀ ︡﹆﹡ رت﹢︮ ﹤ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل ٣١٢/۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋ 
﹫︪﹠︀دی  ️ ﹨︀ی︎  ﹋︀  ︎﹏﹢︑ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹋︣  ︫️﹚﹞ ﹟︣︠︀ر ا︨ــ️. آ︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪ــ﹫ رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از︎ 
︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان ︀︎︀ن و﹇️ اداری ︨︀︻️ ١۴/١٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/١۶ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس 

︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۶/١٧ در ﹝﹏ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︀ز﹝︀ن   ︨︦﹫ا︨︐﹫︣ی ر ︡﹫︖﹞ 
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آگهی
    صفحه 6

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139760327001001972مورخ 1397/12/19 هيات اول موض ــر راى ش  براب
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 1453  صادره از در ششدانگ يك باب  بالمعارض متقاضى خانم رقيه خان بابايى  فرزند كرمعلى به ش
ساختمان به مساحت 92/21 متر مربع پالك8681فرعى از 42 اصلى واقع در بخش 7زنجان  خريدارى از مالك رسمى 

آقاى رمضان يار محمدى  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 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد .9806012
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/5/15
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/30

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139760327001000168مورخ 1398/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى   برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــدانگ يك باب  ــنامه 1390  صادره از در شش ــماره شناس بالمعارض متقاضى آقاى فرهاد اوصانلو فرزند داريوش  به ش
ــاحت 105/95 متر مربع پالك8688فرعى از 42 اصلى واقع در بخش 7زنجان  خريدارى از مالك  ــاختمان به مس س

رسمى آقاى مهدى رحمانى 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 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد .9806013
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/5/15
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/30

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

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

امالك واقع دربخش 12 يزد - ده باال و توابع
ــالك ثبتى برابر به  ــمتى از پ ــدانگ خانه باغ بطورمفروز قس ــن شش ــاى اميرعباس جعفرى ندوش ــى - آق 3283- اصل
ــماره 139860321006000984مورخ 1398/04/23واقع در ده باال در  ــاحت 1519/60 مترمربع بموجب راى ش مس

ازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى  
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.9806017
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/05/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1398/05/30
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 دربخش 16 يزد - سانيج و توابع
ــمتى از پالك ثبتى برابر  ــدانگ خانه باغچه بطورمفروز قس ــى از24- اصلى - آقاى محمدكاظم صحتى شش 1057فرع
ــاحت 722/50 مترمربع بموجب راى شماره 139760321006001340مورخ 1397/05/22واقع در سانيج در  به مس

ازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى  
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.9806019
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/05/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1398/05/30
اميرحسين جعفرى ندوشن   

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

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

رسمى برابر راى شماره 139860306007000295 - 98,5,3  هيات اول / دوم كالسه 97,205  موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س

مالكانه بالمعارض  متقاضى خانم مهسا غمخوار احمدى  فرزند عبداله  بشماره شناسنامه5420
صادره از تربت جام در يك باب ساختمان به  مساحت 18,6 متر مربع پالك فرعى از 1439وصل 1415- اصلى   مفروز 
و مجزى شده   واقع در خراسان رضوى بخش 13مشهد خريدارى از مالك رسمى خانم طاهره جامى االحمدى   محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش نس
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را  ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.9806021
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/5/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

ــماره 139860306015002470 - 1398/03/09 هيات 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 مثقاضى 
ــماره 1857 كد ملى 0748892631 صادره تايباد فرزند فيض محمد  ــنامه ش ــتادى به شناس آقاى ابراهيم انصارى اس
ــاحت 110 متر مربع پالك شماره 116 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى  ــدانگ يكباب مغازه به مس در شش
ــمس الدين سعيدى و قسمتى از پالك محرز  ــمتى از مالكيت ش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس بخش 14 مش
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. 9806016
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/15 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/30

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره139860306010001411-10/05/1398 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى     برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــمعيل بشماره شناسنامه 24 صادره از قوچان درششدانگ يك باب  ــكيده فرزند مرحوم اس متقاضى خانم قربانبكى خش
ــاحت 316,47 مترمربع  در تمامت پالكهاى 725 اصلى و 732 اصلى مكرر بخش يك قوچان  خريدارى  خانه به مس
ــت.لذا به منظور اطالع  ــين مختارى آزاد و از محل مالكيت متقاضى  محرز گرديده اس ــمى آقاى غالمحس از مالك رس
ــند مالكيت  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص نمايند.بديهى اس

شد.1398114406010000073 آ-9806018
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/5/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/5/30

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــماره 139860306015003558 - 1398/05/02 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم زينت وهابى استادى به شناسنامه شماره 0740095110 كد ملى 0740095110 صادره تايباد فرزند اعظم در 
ــاحت 100 متر مربع پالك شماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد  ــدانگ يكباب منزل به مس شش
ــاعى خانم زينت وهابى استادى و قسمتى از پالك محرز  ــمى و مش حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت رس
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. 9805957
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/14 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/30

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

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

ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــه 97,206  موضوع  ــماره  139860306007000297 -  98,5,3  هيات اول / دوم كالس ــمى برابر راى ش ــند رس س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام 

تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى خانم ايرسا غمخوار احمدى  فرزند عبداله  بشماره شناسنامه2320
صادره از تربت جام در يك باب مسكونى به  مساحت 18,6 متر مربع پالك فرعى از 1439وصل 1415- اصلى   مفروز 
و مجزى شده   واقع در خراسان رضوى  خريدارى از مالك رسمى خانم طاهره جامى االحمدى   محرز گرديده است. 
ــبت به  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدور س
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد.9805953
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/5/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/30

سيد مجتبى جواد زاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

شماره مزايده: 139804306220000020    تاريخ ثبت: 1398/05/22   تاريخ واقعى انجام مزايده: 1398/07/14
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده اجرائى كالسه 9700261
ــماره 109 مشهد عليه شركت پويا  ــماره 13587 دفتر اسناد رسمى ش ــناد رهنى ش ــتناد اس بانك صادرات ايران با اس
گستر دوريكا به شماره ثبت 19860 و شركت شهركهاى صنعتى خراسان رضوى و حميد و وحيدرضا قاسمى و شهرام 
ــه 9700261 در قبال مبلغ 1/481/512/919 ريال صادر نموده كه  ــارنگ و مجيد دهنوى، اجرائيه اى تحت كالس س
پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1389/12/10 در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و 
ــانى شهرك صنعتى توس- فاز يك- بلوار تالش  ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده اموال منقول مديون به نش تقاضاى بس
ــتاد ميليون  ــانزده ميليارد و نهصد و هش ــمالى- فاز 5- كارگاهى- قطعه 520 به مبلغ 16/980/000/000 ريال (ش ش

ريال) ارزيابى و قطعيت يافت كه برابر گزارش كارشناسان در روز ارزيابى بدين شرح مى باشد:
ــاخت آرمان دوريكا مدل 84 و يك دستگاه  ــتيك 200 گرمى س ــين تزريق پالس ــتگاه ماش 1- ارزش مجموع يك دس
ــريال H 38008-545593 بظرفيت 500 گرم، ساخت شركت چينى  ــتيك مدل EM 300 به شماره س تزريق پالس
ــاخت آرمان دوريكا مدل 84 و يك  ــتيك بظرفيت 250 گرم، س ــتگاه تزريق پالس CHENDE مدل 2007 و دو دس
دستگاه آسياب پالستيك بشماره 504003 بظرفيت 480 كيلوگرم، ساخت كشور چين، مدل 2005 بهمراه يك سرى 

كامل قالب محصوالت شامل 34 دست، جمعاً بمبلغ 7/100/000/000 ريال.
ــتگاه تزريق  ــاخت آرمان دوريكا مدل 84 و يك دس ــتيك 300 گرمى س ــتگاه تزريق پالس 2- ارزش مجموع يك دس
ــريال 2186052، بظرفيت 400 گرمى، ساخت شركت HAIXING چين  ــتيك مدل HXF 218 به شماره س پالس
ــتگاه تزريق پالستيك 350 گرمى ساخت آرمان دوريكا مدل 84 و يك دستگاه تزريق پالستيك  مدل 2007 و دو دس
ــريال 851117 بظرفيت 1000 گرم ساخت HAIXING چين مدل 2007 و تعداد  ــماره س مدل HXF 368 به ش

20 دست قالبهاى توليد لوازم بهداشتى پالستيكى جمعاً به مبلغ 8/980/000/000 ريال.
ــريال 4024.د و 4010.د بظرفيت 100 كيلوگرم ساخت  ــتگاه آسياب پالستيك به شماره س 3- ارزش مجموع دو دس
چين مدل 2007 و يك دستگاه مخلوط كن (ميكسر) مواد بظرفيت 100 كيلوگرم HUR مدل 200.د و سه دستگاه 
گاز گير بظرفيت 50 كيلوگرم ساخت ايران مدل 84 و دو دستگاه شرينگ پك مدل 800 بظرفيت 600 و 800 ميلى 
ــاخت نادى پك مدل 84 و يك دستگاه برج خنك كننده (كولينگ تاور) بظرفيت 4000 ليتر مدل 84 جمعاً  مترى س

بمبلغ 750/000/000 ريال
ــامل: انشعاب برق سه فاز 40 كيلو وات به انضمام شبكه برق رسانى  ــات برق مندرج در سند رهنى ش 4- ارزش تأسيس
ــامل 6 خروجى 63 آمپر، يك خروجى  و تابلوى برق مادر و تابلوهاى توزيع تابلو مادر 200 آمپر داراى 11 خروجى ش
100 آمپر و يك خروجى 32 آمپر و يك خروجى 25 آمپر و دو خروجى 16 آمپر و تابلوى خازن 75 كيلو وات مربوطه 

جمعاً به مبلغ 150/000/000 ريال
ــد. مزايده اموال فوق در قبال بدهى پرونده  برابر گزارش مأمور اجرا در روز ارزيابى اموال فوق نزد حافظ اموال مى باش
فوق در روز يكشنبه مورخه 1398/07/14 از ساعت 9 الى 12 در محل وقوع مال و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً 
ــك روز قبل از تاريخ مزايده به محل  ــت جهت هماهنگى بازديد و رويت اموال منقول ي ــذار مى گردد. قابل ذكر اس واگ

شهرك صنعتى توس- خيابان تالش شمالى 5- فاز 5 صنعتگران مراجعه فرماييد.
ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق  ــر دولتى زائد بر مبلغ مزايده و س ضمناً مبالغ حق مزايده و نيم عش
ــد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار  تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باش

خواهد شد. آ- 9806591
تاريخ انتشار: 1398/05/30

رئيس اداره اسناد و امالك طرقبه شانديز
 سيدمحمود حسينى نژاد

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــماره 139860308001001877 ـ 1398/04/26 هيات 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 خانم فاطمه فرهادى نژاد  فرزندمحمد بشماره شناسنامه 12 و  شماره ملى 0652472559 
ــتادو هفت صدم سهم مشاع ازكل ششدانگ يكباب منزل به مساحت كل  360 متر مربع بپالك 1993  ــبت به هش نس
ــت . لذا به منظور اطالع عموم  فرعى از 249 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت ژيان رفيعى  محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
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.9806616
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/06/14

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــون و ماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه

سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139860308001002278ـ  1398/05/26 هيات اول/دوم موض ــر راى ش براب
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض 

ــنامه 3 صادره از بيرجند  شماره ملى 0652391850 نسبت  ــماره شناس متقاضى آقاى على دهقانى   فرزند محمد  بش
ــمت از پالك 1396ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل  ــاحت 67/24 متر مربع قس ــدانگ يك باب منزل  به مس به شش
ــه فاصله 15 روز آگهى مى  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب ــتى گردى محرز گرديده اس ــل دس زين
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور س ش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد..9806667
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/06/14

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

ــناد عادى يا رسمى آنان در  ــامى افرادى كه اس ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــاحت  ــدانگ يكباب منزل به مس ــى در شش ــد صفرعل ــت فرزن ــهنازوطن دوس ــده 096-97خانم ش ــه پرون -1كالس
ــمى از مالكيت ورثه هاى  ــمتى از پالك 187فرعى از 13اصلى باغات وحومه خريدارى از مالك رس 50/50مترمربع قس

عبدالحسين اكبرزاده
ــه پرونده 015-98 آقاى حسين سعادتمندآتش  فرزندقربانعلى در ششدانگ يكباب منزل به مساحت99 متر  2-كالس

مربع قسمتى از پالك  11اصلى واقع در قطعه 3شيروان  خريدارى از مالك رسمى از  مالكيت جان فهيمى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــت فرزند محمدجمعه  در شش ــه پرونده 229-97 خانم طاهره جمعه دوس 3-كالس
190/90 متر مربع قسمتى از پالك شماره5فرعى از1011 اصلى واقع در قطعه يك شيروان خريدارى از مالك رسمى 

سهم االرث متقاضى ازمالكيت محمدجمعه جمعه دوست
ــدانگ يك قطعه باغ به  ــه دانگ مشاع از شش ــن بليان  فرزند على اصغر درس ــه پرونده139-98  آقاى محس 4-كالس
ــهيد خريدارى از مالك رسمى  ــماره547 فرعى از يك اصلى پيرش ــمتى از پالك ش ــاحت 1540/21 متر مربع قس مس

ازتمامى مالكيت على اصغربليان
5-كالسه پرونده 140-98 خانم عزت بليان   فرزند هاشم  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يك قطعه باغ  به مساحت 
1540/21متر مربع تمامى باقيمانده پالك شماره 547 فرعى از يك اصلى پيرشهيد واقع درقطعه 2شيروان خريدارى 

از مالك رسمى ازتمامى  مالكيت على اصغربليان
 6-كالسه پرونده 165-98 آقاى مهران طعامى فرزند محمدتقى در ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت300 
ــيروان خريدارى از مالك رسمى  ــماره 400فرعى از2اصلى تنسوان  واقع در قطعه 2 ش ــمتى از پالك ش متر مربع قس

ازمالكيت جعفرقربان 
ــاحت  ــكونى به مس ــدانگ يكباب منزل مس ــماعيلى فرزندعبدالعلى درشش ــه پرونده028-98خانم آرزو اس 7- كالس
ــيروان خريدارى ازمالك رسمى از  ــماره 2658فرعى از7اصلى واقع درقطعه3ش ــمتى از پالك ش 272/10مترمربع قس

مالكيت اعظم اصغرزاده
ــه ملى  ــه شناس ــرك ب ــن ات ــه الچي ــت كوهپاي ــراز دش ــى ف ــركت تعاون ــى ش ــده 279-97متقاض ــه پرون 8- كالس
ــالك 294فرعى ازدو اصلى  ــمتى ازپ ــاحت 2500مترمربع قس ــدانگ يكباب دامدارى به مس 14007342471درشش

گدگانلو خريدارى ازمالك رسمى ازذيل مالكيت صفرمحمدنورى احدى ازورثه موسى نورى
ــندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى  ــيله به فروش به اين وس
دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
ــد. در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت به اداره ثبت محل تحويل دهن ــى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس عموم
قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9806627
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/30

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/06/16
صمد ابراهيم زاده 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

بدين وسيله به آقاى محمد منفردى  فرزندتيمور به شماره ملى 
و شناسنامه 1130310221

متولد 1373/06/20به نشانى :شيروان خ فلسطين 26ميالن غربى ابالغ مى شود كه خانم زهراصائب هنامه جهت وصول 
ــمااجراييه صادر نموده و پرونده اجرئى به كالسه   ــتنادمهريه مندرج در سند ازدواج شماره12626عليه ش مهريه به اس
ــما به شرح متن سند  ــده و طبق گزارش مورخ1398/05/23 مأمور،محل اقامت ش ــكيل ش 9800277در اين اداره تش
ــده،لذابنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18آئين نامه اجرا مفاداجراييه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه  ــناخته نش ش
ــود و چنانچه ظرف مدت روز ازتاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد  ــار محلى آگهى مى ش هاى كثيراالنتش

،نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت 9806668
صمد ابراهيم زاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت  ــهاديه گواهى ش ــتناد دو برگ استش نظر به اينكه نورمحمد زينلى مقدم باس
ــند مالكيت ششدانگ پالك 4420 فرعى  ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس س
ــت با بررسى  ــده اس ــد بعلت نامعلومى مفقود ش از 22- اصلى واقع در درگزبخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباش
ــدانگ پالك فوق ذيل ثبت20379 صفحه 272 دفتر 132 بنام قباد فريدونى ثبت و سند  ــد شش دفتر امالك معلوم ش
مالكيت شماره چاپى 574624الف/85 صادر و تسليم گرديده سپس برابر سند شماره 4571-88/12/12 دفتر 7 درگز 
به نورمحمد زينلى مقدم منتقل گرديده است مى باشد دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد مفاد ماده 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى  120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس
ــد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى  ــند مالكيت نزد خود باش انجام داده يا مدعى وجود س
خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول 
ــند معامله رسمى نسبت به صدور سند وفق  ــند مالكيت يا س اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

مقررات اقدام مى گردد.9806662
ناصر حسن زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك درگز
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".﹜﹫﹡︀﹝︋ ﹟﹝ا ︀︑ ﹜﹫﹠﹋ ﹏﹝︻ ﹟﹝ا ، ﹜﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ﹟﹝ا ︡﹫︀﹫︋ : ﹩﹠﹝︀م ا﹫︎ "

﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹁︪︣ده)
︧︀زی  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن︠ 
 ﹤ ﹢ر  (﹡﹢︋️ دوم)︋  ﹙﹫︦ راه - ︑﹠﹍﹏︫   ︎﹏︮︀﹁︡ ︦︠︣ــ  ︨- ︡ر ﹝︪ــ﹢﹞ ︀ر︠︴﹥ ﹡﹞﹢دن و
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ رت روش ﹁︪ــ︣ده از﹢︭ ︫ــ﹞︀ره ۶٣/٩٨/٣١︋ 
︡ و ﹐زم  ﹢ا﹨︫︡  ︀﹝︀﹡﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م︠  ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٣١/۵/١٣٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ٢٧٣/٩۵۴/۴٧٩/٠٠٠  ر︀ل 

 - ﹝﹫︤ان ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︊﹙︼ ٧/۴۴٧/٠٨٩/۵٨٠  ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋︭﹢رت 
︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی در و︗﹥ اداره ﹋﹏ وار︤ ﹎︣دد.

 - ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۶/۶/١٣٩٨ 
١٣٩٨/٠۶/٢١ ١٣:٠٠ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ : ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -
- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت (ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ﹝﹠︀﹇︭﹥) : ︨︀︻️  ٨ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ٢٣/١٣٩٨/٠۶

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ﹝︪︡- ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م - ﹋︡ ︎︧︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶ 
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٨-٣٣۴١٢٠٢۴-٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣ : ٣٣۴٣۵٨٨٨-٠۵١ 

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩) : ۴١٩٣۴ -٠٢١
: ︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣ز ️︀︨ ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس﹢︐﹫﹞ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ -

www.setadiran.ir : (︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
 اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

س
,۹
۸۰
۶۶
۱۱

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀زه ﹋︀را︫   ︨﹉︊ ︀زر﹎︀﹡﹩ ا︋︐﹊︀ر︨   ︋﹩︨︡﹠﹞ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵١٩١۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴٢٣٠۵۵٠

 ︣﹫﹫︽︑ ﹏︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ﹝﹢︲﹢ع ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ︫︣ح ذ︑ا ﹏ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,١٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋
︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡: ا︋﹠﹫﹥ و ︨︀︠︐﹞︀ن: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری، ﹝︪︀وره، ︵︣ا﹩، ا︗︣ا، ︨︀︠️ و ︋︀ز︨︀زی ﹋﹙﹫﹥ 
︴﹢ط   ︠﹤ ︀ز︨ــ︀زی و ﹡﹍︡اری ﹝︣︋﹢ط︋  ــ︀︠️،︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری، ﹝︪ــ︀وره، ︵︣ا﹩، ا︗︣ا،︨  ︨ــ︀︠︐﹞︀﹡︀ و ا︋﹠﹫﹥. ︑︀︨﹫︧ــ︀ت و ︑︖﹫︤ات: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر︎ 
︣ق و ︑﹙﹀﹟)، ︑︖﹫︤ات و ︑︀︨﹫︧︀ت ا﹡︐﹆︀ل ز︋︀﹜﹥،  ــ︴﹩، ﹡﹀️، ﹎︀ز،︋  ا﹡︐﹆︀ل و ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︖﹫︤ات و ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ﹝︣︑︊︳(آب، ﹁︀︲﹑ب، آ︋︀ی︨ 
و︨ــ︀﹏ ا﹡︐﹆︀ل (آ︨︀﹡︧ــ﹢ر و ︎﹙﹥ ︋︣﹇﹩) راه و ︑︣ا︋︣ی: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری، ﹝︪︀وره، ︵︣ا﹩، ا︗︣ا، ︨︀︠️، ︋︀ز︨︀زی و︑︣﹝﹫﹛ و ﹡﹍︡اری 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋﹙﹫﹥ راه ﹨︀، راه ﹨︀ی ر﹙﹩، ︋︀﹡︡ ﹁︣ود﹎︀ه، ︑︖﹫︤ات ︑︣ا﹁﹫﹊﹩، ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل ﹨﹢ا︀︎ ﹩﹥ دار، ︑﹢﹡﹏ ﹨︀، ︎﹏ ﹨︀، راه ﹨︀ی 
ز︣ز﹝﹫﹠﹩ و ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ (︑﹍﹡ ،︉︭﹡ ،﹤﹫︡اری و ︑︺﹞﹫︣ ︑︖﹫︤ات) و را﹨︡اری و ︻﹞﹙﹫︀ت آ︨ــ﹀︀﹜︐﹩. ︫︨︣︀زی: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر 
︣ی و ﹋﹙﹫﹥ ︵︣︀ی  ︡﹝︀ت︫  ︨︣︀زی و︠  ﹥ ا﹝﹢ر︫  ︡﹝︀ت و ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝︣︋﹢ط︋  ﹝︪ــ︀وره، ︵︣ا﹩، ا︗︣ا، ﹝︣︡️ و ﹋﹙﹫﹥︠ 
 :︤︊ ︣داری. ﹁︱︀ی︨  ــ︀زی و ا︗︣ای ﹡﹆︪﹥︋  ︀زی، آ﹝︀ده︨  ﹫︀ده︨  ︣داری: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︪︀وره،︎  ــ︣ی، ﹝﹠︴﹆﹥ ای و ﹝﹙﹩. ﹡﹆︪ــ﹥︋   ︫،﹩︀︐رو︨ــ
﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︪ــ︀وره، ︵︣ا﹩، ا︗︣ا و ﹋﹙﹫﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︡اث، ﹡﹍︡اری و ︑︺﹞﹫︣ات ︎︀ر﹋︀ و ﹁︱︀﹨︀ی ︨ــ︊︤. ︾︣﹁﹥ ︨ــ︀زی: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر 
﹝︪︀وره، ︵︣ا﹩، ا︗︣ا، ﹡︷︀رت و ﹝︣︡️ ﹋﹙﹫﹥ ا﹡﹢اع ︾︣﹁﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀︪﹍︀﹨﹩. ﹝︣﹝️: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری، ﹝︪︀وره، ︵︣ا﹩، ا︗︣ا، ︨︀︠️، 
 ،︩︀﹝﹨ ،︪ــ﹍︀ه︀﹝﹡ ︤اری و ا︗︣ای ا﹡﹢اع﹎︣ ــ﹞﹫﹠︀ر: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر︋  ــ﹠︐﹩. ﹡﹞︀︪ــ﹍︀ه و ﹨﹞︀︩ و︨  ــ︀︠︐﹞︀﹡︀ و ا︋﹠﹫﹥ ﹇︡﹞﹩ و︨   ︨﹤﹫﹚﹋ ️﹞︣﹞
︨ــ﹞﹫﹠︀ر و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا︨ــ﹞︀ت در ︨ــ︴ دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩. ﹝︣︡️ و ︋︀زر︨ــ﹩: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︣︡️ ا︗︣ا︣︡﹞ ،﹩️ ︵︣ح، ︋︀زر︨ــ﹩ و ﹋﹙﹫﹥ 
 ،﹩︣ا︵ ،﹩︨︡ــ﹩ و ﹁﹠﹩. ﹝︪ــ︀وره: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︪ــ︀وره ﹁﹠﹩، ا︗︣ا﹠﹞ ︀︋ ︳︊︑︣﹞ و ﹋﹠︐︣﹜﹩ در ﹋﹙﹫﹥ ︎︣وژه ﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹩︐︣︡﹞ ا﹝﹢ر
﹝︴︀﹜︺︀︑ــ﹩، ﹝︴︀﹜︺︀ت ︵︣ح، ﹝︐︣ه و ︋︣آورد، ﹝﹠︨︡ــ﹩ ارزش، ا︮﹢ل ا﹞﹠﹩ و ︋︡ا︫ــ️، ︎︡ا﹁﹠︡ ︾﹫︣︻︀﹝﹏ در ﹋﹙﹫﹥ ︎︣وژه ﹨︀ی ︨ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩، 
︫︨︣ــ︀زی، ︑︀︨﹫︧ــ︀︑﹩، راه و ︑︣ا︋︣ی، ︑︣ا﹁﹫﹊﹩، ︎︀رک و ﹁︱︀ی ︨︊︤، ︋︀زآ﹁︫ ﹩﹠︣︣ی . ﹝﹊︀﹡﹫﹉ ︠︀ک: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︪︀وره، ︵︣ح، ﹝︴︀﹜︺﹥، 
﹋﹙﹫﹥ آز﹝︀︪︀ت و ︑︧️ ﹨︀ و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹝﹢ر ︠︀ک و ز︐︠︀︨︣︀ در ﹋﹙﹫﹥ ︵︣ح ﹨︀ و ︎︣وژه ﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀. ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر 
﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩. ︵︣ا﹩ دا︠﹙﹩: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︪ــ︀وره، ︵︣ا﹩ و  ﹥ ا﹝﹢ر︮  ︡﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط︋  ﹝︪ــ︀وره، ارا﹥ ︵︣ح، ﹝︴︀﹜︺﹥، ا︗︣ا و ﹋﹙﹫﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و︠ 
︧︐﹥. ︵︣ا﹩: ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹝︪︀وره و ︵︣ا﹩ ا︻﹛ از  ︀ز و︋  ︀ر︗﹩ در ﹋﹙﹫﹥ ﹁︱︀﹨︀ی︋  ا︗︣ا و ︑︺﹞﹫︣ات و ﹡﹍︡اری د﹋﹢را︨﹫﹢ن و ︵︣ا﹩ دا︠﹙﹩ و︠ 
 :﹩︴﹫﹞ ️︧︣وژه ﹨︀ ز ︣ی و ﹋﹙﹫﹥︎   ︫﹩﹠︣﹁︀زآ  ︋،︤︊ ︀رک و ﹁︱︀ی︨  ︨︣︀زی، ︑︀︨﹫︧︀︑﹩، راه و ︑︣ا︋︣ی، ︑︣ا﹁﹫﹊﹩،︎   ︫،﹩﹡︀﹝︐︠︀ ︵︣︀ی︨ 
 ️︸︀﹀ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ︵︣ح ﹨︀ی ﹩︴﹫﹞ ️︧︧ــ️ و ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی زز ︳﹫﹞ ︶﹀ ︣ح و ا︗︣ا در را︨ــ︐︀ی︵ ﹤ا﹝﹢ر ﹝︪ــ︀وره، ﹝︴︀﹜︺﹥، ارا ﹤﹫﹚﹋
︀زر﹎︀﹡﹩، واردات و  ︣︡ و ﹁︣وش و ︑﹢ز︹ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︖︀ز︋   ︠.︀︐﹫﹛︀︺﹁ ︣وژه ﹨︀ و ﹝﹫︳ ز︧ــ︐﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹀︀︸️ از ﹝﹫︳ ز︧ــ️ در ﹋﹙﹫﹥︎ 
︮︀درات ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︖︀ز ︋︀زر﹎︀﹡﹩، ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت و ﹝︤ا︡ات دو﹜︐﹩ و ︭︠﹢︮﹩ در دا︠﹏ و ︠︀رج از ﹋︪ــ﹢ر، ا︠︢ وام و ︑︧﹫﹑ت 
︋︀﹡﹊﹩ از ﹋﹙﹫﹥ ︋︀﹡﹊︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︻︐︊︀ری دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ ︗️ ︫︣﹋️. ︠︡﹝︀ت ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری ︋﹥ ︋︩ ︭︠﹢︮﹩ و ا︖︀د 

﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹐زم و ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹫︊︀︫︡. 
(۵٧٠٧۴٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۶۶
۱۰

١٠٣٨٠٣۵٢٩٨١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ١٩٧٧٩ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣﹋️ آ︋︐﹫﹟ ﹎︧︐︣ ︵﹢س︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٣,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ︨ــ︺﹫︡ ︻︊︀س زاده ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠٢۶۶۴٩٢٨ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢- ︠︀﹡﹛ ﹝︣︲﹫﹥ ︨ــ︺﹫︡ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩٢٠۴٠٨٧۶١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱ــ﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٣- آ﹇︀ی ﹝︡ی ︻︊︀س زاده ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢٢١۵۵٧۶٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 
︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡ . و ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫︣﹋️ از 
 ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ﹝﹏ (︨︺﹫︡︻︊︀س زاده) ﹨﹞︣اه︀︻ ︣︡﹞ ︋︣وات ،﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ء ، ﹤︐﹀︨ ،﹉ ﹏﹫︊﹇

︀︫ــ︡.   ︋﹩﹞ ︣︊︐︺﹞
(۵٧٠٧٣٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۶۶
۰۸

١٠٣٨٠٢٧٠٢٧٧ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ١١٣٢١ و︫   ︫﹤ ︀﹝﹩ ︻︀م︋   ︨️﹋︣ ︣ا︨︀ن︫   ︠︹︀﹠ ︣﹋️ ا﹫︀ء︮  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ار﹋︀ن ︨﹫︧︐﹛ ︋︺﹠﹢ان ︋︀زرس 
︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٢- روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج   ︨﹉ ︣ای ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ︺﹠﹢ان︋  ا︮﹙﹩ و ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ وا﹡﹫︀ ﹡﹫﹉ ︑︡︋﹫︣︋ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٣٩٧٠٢١ و آ﹇︀ی   ︫﹤ ــ︀﹝﹙﹢︋  ﹀﹢ی︫  ﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ︻︊︀س︮  ــ︡. ٣- ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟︫  آ﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١٧٧٩٧٨۵ و ﹞﹫︡ر︲︀دا﹡︩ ﹋︀︸﹞﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠۵۴٨٢٣٣٢٣ و   ︋﹤﹁︀﹫﹇ ︣︡﹇ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢١٨٣٩٨٣ و آ﹇︀ی  ︫﹤ ﹝︖﹫︡ ︑﹢﹋﹙﹩ ﹋﹢︫ــ︀︋ 
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر آزاد ﹝﹢﹜﹩ ا﹜﹞﹢︡﹟ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٨٧٧٠٢ و آ﹇︀ی ︗︺﹀︣ ︧﹫﹟ زاده ﹝﹙﹊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨۴٠٣٠٩۵ و آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ 
ر﹝︱︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵۶٢٩٨۶٠٩۴١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و ﹝︡ی ︵︀﹜︊﹩ ︋︀︋︀د ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩١٩۴٨۶١٣۴ و ︫︣ ︣﹇︀︋ ︡﹝﹞﹀︀ن ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۵٩١٩٧٢٧۶٠٨ ︋﹥ 

︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ ۴ - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ٩٧,١٢,٢٩ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡.
(۵٧٠٧٢٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)                                
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (︫﹞︀ره ٢۴- ١-١- ٩٨)  (﹡﹢︋️ دوم)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: 
︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩-٠٧١

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ رو︾﹟ ︑︣ا﹡︧﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣
٣- ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻️ اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠) از ︑︀ر ٢٧/۵/٩٨ ﹜︽︀️ ٩٨/۶/٢ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز﹋︀ری

۴- ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧-٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
︣ق ا︨︐︀ن  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و︫  ︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣︋   ︫﹅︣︵ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ﹤ ۵- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن www.farsedc.ir ︀رس ︋﹥ آدرس﹁
۶- آدرس ﹝﹏ در﹠︪﹫︎ ️﹁︀︀د: ︫﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل- ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را- ︨︀︠︐﹞︀ن ١۴٧- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت

٣٢٣١٨۶١٧ :﹟﹀﹚︑ 
٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۶/۶/٩٨

٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩
٩- ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۶/۶/٩٨ ︋︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء 

﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️.

١١- ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ۴۶۴/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩،  ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹉﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ 
 ﹉) ارد﹢﹞ ︣︀  ︨︀ ︡ه ︀ً ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹞︐︣ از ﹝︊﹙︼ ︀د︫  ︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠  ︎︣︀  ︨︀ ︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن︋  ︀︧ــ︐﹩ در︎  ــ︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥︋   ︫﹟ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا

︫︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و....) ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
١٢- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

١٣- ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ و ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۵۶٩٩٩٧:﹩﹎م.ا﹜︿ ٧١۴٠  ︫﹠︀︨﹥ آ                                                                                                                   
١۴- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.

شركت توزيع نيروى برق استان فارس
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

  مسجد باید مقر کارهای فرهنگی باشد  معارف: حجت االسالم حبیب رضا ارزانی در اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد گفت: اگر بخواهیم هنر را برای ارزش ها داشته باشیم فضای آن مسجد 
است؛ البته فضای مسجد نباید ایزوله شده، منزوی و یا متعلق به عده ای خاص باشد. ما در کانون های مساجد وظیفه داریم که در قالب فرهنگ و هنر برای جذب بیشتر کودکان، نوجوانان و جوانان به مسجد کمک 

کنیم، در منویات امام راحل  داشتیم که مسجد سنگر است و اگر بخواهیم سنگر بودن را حفظ کنیم باید مسجد مقر کارهای فرهنگی باشد.

آیت اهلل اعرافی در مشهد:
فقه تمدن ساز آماده برای پذیرش تحوالت است

مفتاح: مدیر حوزه های علمیه سراسر 
کشور گفت: فقهی که می خواهد تمدن 
اسالمی را بسازد و پاسخگوی نیازهای 
دنیای معاصر باشــد ضمن اینکه باید 
بر همــان پایه های اصیل و عمیق خود 
استوار شود، در عین حال باید آمادگی 
الزم برای پذیرش تحوالت و تغییرات را 

داشته باشد.
آیت اهلل علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در نشست »الزامات 
بیانیه گام دوم در پرتو فقه تمدن ســاز« که با حضور اساتید، طالب و دانشجویان 
در دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در بیانیه گام دوم 
نزدیــک به ۳۰ نظریه و تئوری در ابعاد معرفتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی 
وجــود دارد که جزو مبانی و پایه های حرکت نهضت، انقالب و گفتمان مقاومت 

اسالمی است.
وی »جمع دین و دنیا«، »جمهوریت و اســالمیت«، »نظــام و انقالب«، »انعطاف و 
اصالت«، »هست ها و بایدهای انقالب«، »ملیت و اسالمیت«، »ایران و امت اسالمی«، 
»تشیع و اسالم«، »امنیت و آزادی«، »استقالل و آزادی«، »توسعه و عدالت« و »قوانین 
بین الملــل و مقاومت« را از مهم ترین تئوری های مطرح شــده در بیانیه گام دوم 
انقالب برشمرد و گفت: در این بیانیه ، مذهب و امت دوگانه ای قابل جمع در تئوری 
واحد و نظریه ای یگانه است که ظرافت های زیادی دارد و همین بخش مسائل مهم 

فقهی دارد که چندان کار نشده است.
آیــت اهلل اعرافی تأکید کرد: در فقــه روابط اجتماعی یکی از چیزهایی که دنبال 
می شود اصول تعامل میان انسان ها، میان ادیان الهی، مسلمانان و مؤمنان و شیعیان 
است. در این چهار الیه روابط متفاوت است. فقه معاشرت و روابط اجتماعی میان 
انســان ها در این چهار الیه تقسیم می شود. ما معتقدیم الیه سوم یک الیه غنی 
مهمی دارد که در واقع هویت اسالمی و امت هم در این آینه  جلوه گر می شود. این 

هم یکی از تئوری های اصلی انقالب اسالمی است.
مدیر حوزه های علمیه سراســر کشور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه در 
علوم اسالمی می توانیم بین اصالت ها و پایه های سنتی و نیازهای امروز جمع کنیم، 
خاطرنشان کرد: این بحث اجتهاد پویا و اجتهاد جواهری است که امام)ره( آن را 

قابل جمع می دانستند.
وی ادامه داد: تئوری انقالب اســالمی این است که ما اجتهاد اصیل جواهری پویا 
و علوم اسالمی اصیِل دقیِق مبتنی بر پایه های خود داریم ولی در عین حال قابل 
تکامل، پیشرفت، تحول و جوشش است. جمع بین این دو هم کار هر کسی نیست 

و شخصیت هایی مثل امام)ره( و شهید صدر و رهبر معظم انقالب می خواهد.
عضــو فقهای شــورای نگهبان با بیان اینکه به عقیده بنــده باید حدود ۲۰ باب 
جدید)فقهی( تأســیس شــود، »تعلیم و تربیت«، »روابط اجتماعــی«، »والیت و 
حکومت«، »مدیریت و ســازمان«، »پزشــکی«، »ژنتیک«، »هنر«، »ورزش و بازی«، 
»معماری و شهرســازی«، »محیط زیست«، »گردشــگری«، »فقه العقیده«، »فقه 
خودسازی«، »خانواده« و »پول و بانک« را از جمله این ابواب دانست و بیان داشت: 
والیــت و حکومت کتاب و فقه می خواهد. درباره اجتهاد، تقلید، شــأن اجتهاد و 
افتاء فقیه بحث کرده ایم، اما شأن والیی آن در فقه بحث نشده که بحث جامعی 

می خواهد.
وی همچنین بر نظام سازی و استخراج نظام ها تأکید کرد و گفت: کاری که شهید 
صدر)ره( شــروع کرد ولی کسی آن را ادامه نداد، کاری است که باید انجام شود. 

حتی شاگردان شهید صدر)ره( هم متأسفانه این کار را چندان دنبال نکرده اند.
آیت اهلل اعرافی با اشاره به اینکه حوزه هم مطالبه گر است، هم باید مسئولیت پذیر و 
پاسخگو باشد، در تشریح موضوع فناوری ها در حوزه اجتهاد خاطرنشان کرد: قم در 

حوزه  فناوری ها پیشرفت خوبی داشته است.
وی اضافه کرد: فقه نیاز به تقویت رویکرد تمدنی دارد و در این رویکرد باید آن را 
جامع نگریست و در محدوده ابواب موجود حرکت نکرد، بلکه به آفاق دیگری هم 
اندیشید. رویکرد تمدنی اقتضائاتی هم دارد. همچنین رویکرد اجتماعی در فقه نیاز 

به تقویت دارد.
آیــت اهلل اعرافی، رویکردهای مهم فقه را در هشــت محور »تمدن«، »اجتماعی«، 
»حکومت«، »مقارنی«، »تطبیقی«، »بین المللی«، »موضوع شناسی« و »علوم انسانی و 
اجتماعی« تقسیم کرد و گفت: این هشت رویکرد می تواند در فقه تغییرات اساسی 

ایجاد کرده و به آن رنگ، لعاب، عمق، دامنه و گستره  وسیعی بدهد.
وی همچنین خواستار تغییرات و تطورات در فقه بر پایه سنت های اجتهادی اصیل 

شد و گفت: ما در همه  ابواب موجود نیازمند توجه به مسائل مستحدثه هستیم.

:jرهبر شیعیان بحرین در جمع زائران غیرایرانی حرم امام رضا
اسالم آمده تا انسان را تربیت کند

تسنیم: آیــت اهلل شیخ عیسی قاسم 
در ویژه برنامه شــب عید غدیر ویژه 
زائران غیرایرانی در حرم مطهر رضوی 
با اشاره به اینکه هدف خلقت عبادت 
خداوند اســت، گفت: تمام کمال در 
این عبادت  اســت،  عبودیت خداوند 
متوقف بر معرفت الهی است و عبادت 

خداوند بر معرفت او اســتوار است، معرفت خداوند در دستان انسان نیست و 
خداوند باید آن ها را بگشاید. آیا تصور می کنید که خداوند جلو فطرت انسان 
را گرفته تا انســان او را نشناســد؟ این جهل خداوند نیست، اگر این کار را 

کرده باشد؟ 
آیت اهلل عیســی قاســم با بیان اینکه ضرورت نبوت از ضروریات کمال انسان 
اســت و این پیامبری را نیاز دارد، گفت: عبودیت انســان متوقع بر نبوت و 

امامت و متوقف است بر اینکه کسی در جایگاه امامت و نبوت بیاید. 
آیا نبوت برای عبادت خدا، امر کمال انســان و پیشــرفت بشری در تمامی 
ابعادش کافی اســت؟ علم آسمان در قرآن اســت، عبودیت خداوند در فهم 
قرآن نهفته اســت، قرآن برای اینکه مشــکالت بشر را حل کند نیامده، بلکه 
قرآن آمده تا مشکالت بشری را با علمی که رسول خدا به آن دارد، حل کند. 
آیت اهلل عیسی قاسم تأکید کرد: قرآن مشکالت بشری را زمانی حل می کند 
که ارزش هــای واقعی آن تبیین شــود، نه این چیزهایی که بشــر از قرآن 
می فهمد؛ بشــر هرگاه خواسته به حقیقت قرآن برسد، نتوانسته به این هدف 
برسد؛ قرآنی که پیامبر آورده و مشکالت بشری را حل کرده، قرآنی است که 

فهم آن به خود پیامبر واگذار شده است. 
رهبر شــیعیان بحرین ادامــه داد: نبوت قطع و تمام شــد، طبق چیزی که 
گفته اند از علم رســول خدا چیز کمی به ما رســیده و وحی الهی قطع شد و 
نبوت در زمین تمام شــد، کجاست میراث نبوت؟ کجاست وحی ای که نازل 
شــد؟ آن وحی در ســخنان الهی او و در رابطه با علم رسول خدا)ص( است. 
وی افزود: آیا ما از عبداهلل بن عباس می خواهیم همه علم رســول خدا را به 
ما بدهد؟ آیا او همه علم را دریافته که به ما بدهد؟ آیا می تواند فهم رســول 
خدا از قرآن را به ما بدهد؟ شــیخ عیسی قاسم خاطرنشان کرد: آیا کسی به 
جز 1۲ معصوم در زمین وجود دارد که بدون اهل بیت)ع( علم رسول خدا را 

مستقیماً گرفته باشد یا ادعا کند فهم حقیقی از قرآن دارد؟
رهبر شــیعیان بحرین افزود: آیا کســی برای ما از صحابــه و یاران پیامبر 
چیزی را آورده؟ ادعا کرده که او سرنوشــت بشــر را می داند و هیچ خطایی 
نکرده اســت؟ اقامه دین خداوند در زمین و تربیت انســان برای امت الهی، 
انســانیتی که نه چپ و نه راست برود و در صراط مستقیم باشد، این وظیفه 

اسالم است.
شیخ عیسی قاسم با اشاره به اینکه اسالم نیامده تا فقط قرآنی از خود به جای 
گذارد، تصریح کرد: اســالم آمده تا انســانیت را تربیت کند، آمده تا آبادانی 
زندگی را برپا کند، انســانیت بر ارکان اســالم بنا شــده و این بنا فهم دقیق 
و واضح و یقینی از قرآن را نیاز دارد، بعد از رســول خدا این فهم دقیق نزد 
کیســت؟ رهبر شــیعیان بحرین با تأکید بر اینکه فقط یک نفر است که این 
فهــم دقیق را دارد که ادعا می کند و قرآن او را گواه داده اســت، بیان کرد: 
قرآن احادیث او را گواه داده که فهم حقیقت قرآن را دارد، شخصی که قرآن 
و رسول خدا او را تصدیق کرده اند، بسیاری از مفسران، صحابه و تاریخ دانان او 
را تصدیق کرده اند، تنها کسی که همه او را تصدیق کرده اند و می توانیم ادعا 

کنیم که او مبنای تمام مطالب قرآن را دارد، حضرت علی)ع( است.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  حدود 
5۰ سال پیش در چنین روزی، محل معراج 
پیامبر)ص( و نخستین قبله مسلمانان توسط 
صهیونیســت ها به آتش کشــیده شد. این 
هتک حرمت مبنایی شد برای نام گذاری روز 
جهانی مساجد تا مسلمانان با ثبت این روز 
در تقویم، بر جایگاه واالی مسجد در مکتب 
اسالم صحه بگذارند. درواقع مسلمانان مسجد 
را به عنوان پایگاه معنوی دین اسالم و سنگر 
نشر و تبیین ارزش  های اسالمی می شناسند 
کــه می تواند فراتر از مرزهــای جغرافیایی، 
کانونی برای پیوند و وحدت مسلمانان باشد.

به بهانه روز جهانی مسجد با حجت االسالم 
هادی صاحبقرانی، مدیرکل تبلیغات اسالمی 
خراســان رضوی به گفت وگو نشســتیم. او 
عالوه بر بیان مشــکالت و موانع موجود در 
کارکرد مطلوب مساجد، معتقد است مساجد 
نخستین خاکریز مقاومت در برابر توطئه های 
استکبار و سنگری محکم در برابر جنگ نرم 

دشمنان هستند.

 جایگاه واالی مسجد  
در تمدن اسالمی

حجت االســالم هادی صاحبقرانی در ابتدا 
و با بیــان اینکه مســجد در حالت آرمانی 
خود جایگاه واالیی در تمدن اســالمی دارد، 
می گوید: مســجد پایگاه رجوع مردم برای 
رفع نیازهای مختلف است. به تعبیر دقیق تر 
مساجد پایگاه حاکمیتی اسالم ناب هستند 
و مــا از کانال آن می توانیم جریان حکومت 
اسالمی را مدیریت کنیم. این پایگاه می تواند 
محور حاکمیت های محلی باشد که به تمام 
شئون مردم رسیدگی کند. این آرمانی ترین 
کارکرد مسجد است. مانند دوران صدر اسالم 
که پیامبر)ص( در بســتر مسجد حکومت 
کرده و حاکمیت اسالمی را بر پا می کرد؛ باید 
تالش کنیم مسجد را به همان حالت و جایگاه 
برگردانیم. او با اشاره به سخنان رهبری اضافه 
می کند: شــکل اداری پیدا کردِن مجموعه 
روحانــی  و آخوند به نفع جامعه و کشــور 
نیست، به همین دلیل باید حوزه های علمیه 
برای تربیت نیرو و مبلغان دینی پیش از ورود 
آن ها به مســجد برنامه ریزی داشته باشند. 
حوزه های علمیه با طراحی برنامه های متنوع 
و متعدد در عرصه های علمی، پژوهشــی و 
مهارتی می توانند بهتریــن طلبه ها را برای 
امامت جامعه با محوریت مساجد که نقش 

مهمی دارند، تربیت کنند.

 حوزه به مسائل اجتماعی توجه کند
مدیرکل تبلیغات اســالمی خراسان رضوی 
در ادامه اضافــه می کنــد: برنامه هایی که 
در حوزه برای طالب تدوین می شــود باید 

برنامه هایی اجتماعی باشند. البته بخشی از 
آن ها مربوط به تحصیالت حوزوی و مقدمات 
اســت که شرط الزم اســت و هر فردی که 
می خواهد وارد فضای امامت جامعه در بستر 
مسجد شود باید اشــراف علمی به مباحث 
دینی داشته باشــد تا بتواند آیات و روایاتی 
را متناســب با موضوعــات مختلف جامعه 
استنباط کند. بحث دیگر که چندین سال 
اســت در حوزه آغاز شده و نیاز به ارتقا هم 
دارد، مباحث مهارتی اســت. طلبه باید یاد 
بگیرد در حوزه مدیریت فرهنگی، مهارت های 
تبلیغی و اشراف به مسائل روز جامعه و... به 
چه صورت برخورد کند. عملکرد قوی تر حوزه 
علمیــه در این خصوص می تواند به طلبه ها 
برای کسب مهارت های اجتماعی کمک کند.

این کارشناس مساجد عنوان می کند: برای 
بهره بردن بیشتر از ظرفیت مسجد بهتر است 
بتوان از ابزارها، فناوری و روش های امروزی 
در مساجد اســتفاده کرد، اما بهره گیری از 
وسایل و امکانات مدرن مانند ویدئو پروژکتور 
و... در مساجد مقدور نیست، زیرا ممکن است 
مســجدی ظرفیت این تجهیزات را نداشته 
باشد. مساجد کوچک تر، محلی تر، با امکانات 
محدود و مشــکالت اقتصادی نمی  توانند به 

تجهیزات اینچنینی مجهز شوند.

 مساجد کمک حال مردم 
در جنگ اقتصادی باشند

او عدم پذیرش را مانع دیگر هوشمندسازی 
مساجد دانسته و توضیح می دهد: در برخی 
مساجد خود اهالی این امکانات را نپذیرفتند. 
البته حرکت به سمت هوشمندسازی انجام 
شده اســت اما این کار زمانبر است. فضای 
مسجد، فضایی سنتی است ولی در بسیاری 
از برنامه ها مانند بیان احکام و... افرادی که از 
فضاهای مدرن استفاده می کنند، می توانند 
توفیق بیشتری داشته باشند. البته تا چندی 

پیش طرح مســاجد هوشــمند در کشور 
پیگیری می شد. طرح خوبی که برنامه  های 
نرم افزاری مناســبی هم برای آن طراحی 
شد اما به خاطر مشکالتی که عمده ترین آن 
مسائل اقتصادی بود، رونق خاصی نداشت. 
البته مشکالت موجود در این حوزه می تواند 

با همت مردم و مسئوالن رفع شود.
صاحبقرانی با یادآوری کارکردهای مساجد 
عنوان می کند: برخی مســاجد در دهه های 
گذشــته مرجعی برای تربیت و اعزام نیرو 
به جبهه های مختلف سیاســی، فرهنگی و 
نظامی بوده اند که امروز هم این فضا وجود 
دارد. مدافعان حرم در دل همین مســاجد 
رشد پیدا کرده و از آنجا برای دفاع از کشور 
اعزام می شــوند. در عرصه هــای اقتصادی 
نیز که به تعبیر رهبــری جنگ تمام عیار 
اقتصــادی اســت، برخی آن هــا ورود پیدا 
کرده اند و بــا فعالیت های مختلف جهادی 
که انجام می دهند به معیشت مردم کمک 

می کنند.
این پژوهشــگر مذهبی تأکید می کند: این 
همــان حالت ایده آل مســاجد اســت که 
می توانند پایگاهی برای مبارزه با اســتکبار 
در صحنه هــای مختلف نظامی و اجتماعی 
باشــند. نمونه های موفقی از آن را در کشور 
داریم. مســاجدی که نیاز اســت همچون 
دوران دفاع مقدس فعالیت داشته باشند تا 

بتوانیم پیروز این جنگ اقتصادی باشیم.

 مسجد فقط محل نماز خواندن نیست
مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 
در بیان تفاوت مساجد با کانون های فرهنگی 
و هنری و حسینیه ها تشریح می کند: مساجد 
محل رجوع عموم مردم با تمام سالیق است 
و هیچ خط قرمزی برای جناح های سیاسی، 
احزاب، اشــخاص و... وجود ندارد. مســجد 
خانه خداســت و افراد با هر فرقه و مذهبی 

که باشــند، می توانند وارد شده و به عبادت 
بپردازند. اما کانون ها هر چقدر هم که جدا از 
جریان های سیاسی باشند، عده خاص خود 
را ناظر به موضوع و محتوایی که بررســی 
می کنند جذب می کنند. حسینیه ها هم که 

کارکرد خاصی داشــته و در 
مناسبت های مذهبی استفاده 
می شــوند؛ گر چه می شــود 
حســینیه را به حالت فعالی 
در آورد امــا مســجد حالت 
عمومی تــر و مردمی تر دارد. 
بازی که در مسجد  بســتر 
وجود دارد در حسینیه ها و 

مراکز فرهنگی نیست.
حجت االســالم صاحبقرانی 
تأکیــد می کنــد: باید تمام 
اقشــار مردم، مســئوالن و 
ارکان مسجد، امام جماعت، 
هیئت امنا، خــادم، اعضای 
در  که  کانون هایی  بســیج، 
بستر مسجد فعالیت می کنند 
و حتــی همه نمازگــزاران، 
به این برســند که مســجد 
کانونی اســت برای اشاعه و 
برپایی تمدن اسالمی. نباید 
آن را منحصــر بــه خواندن 

نماز کنیم بلکه باید در آن ها نماز اقامه شود. 
اقامه مفهوم کلی تری دارد و رســیدگی به 
سائل و محروم، تمدن سازی و... را نیز شامل 
می شود. او در پایان یادآور می شود: مسجد 
محوری ترین کانون و حریم امن والیت است 
و بزرگ ترین اجتماعات جوامع اسالمی حول 
محور والیت شــکل می گیرد. با این نگاه به 
مســجد می توانیم به تمدن اسالمی که در 
بیانیه گام دوم انقالب نیز به آن اشاره شده 
برسیم. باید در مساجد ما نمازی اقامه شود 

که منتج به فعالیت های تمدن ساز شود.

گفت و گو با حجت االسالم صاحبقرانی، مدیرکل تبلیغات اسالمی استان به مناسبت روز جهانی مساجد 

نماز مساجد باید به ساخت تمدن اسالمی منجر شود
 اساسی ترین رویکرد مسجد
جلب مشارکت  مردمی است

مساجد در طول تاریخ اسالم یکی از مکان های 
بسیار مهم برای ارتباط و مشارکت های مردمی و 

اجتماعی در صحنه های مختلف بوده است. 
پس از پیروزی انقالب و تشکیل حکومت اسالمی 
که ثمره تالش ها و مجاهدت های امام)ره(، مردم، 
شــهدا و ایثارگران بود، مســاجد در ایران رونق 
خاصی پیدا کرد. به خصوص در دهه اول انقالب 
برنامه هــای دفاع مقدس و ســایر حرکت های 
مردمی، جهادی و مشــارکت ها، همه از مساجد 
سرچشمه می گرفت. اما به نظر می رسد پس از 
گذشت 4۰ ســال از انقالب اسالمی، به ویژه در 
دهه های ســوم و چهارم این رونق مقداری کم 

شده است. 
در شــرایط امروز و با عبور از چله اول انقالب و 
ورود بــه چله دوم و دهه پنجم و نیز بیانیه گام 
دوم رهبر معظم انقالب و مســائلی که در این 
مورد مطرح شده، مساجد رویکرد جدیدی پیدا 

کرده اند.
این رویکرد توجه بیشتر به مسائل معیشتی مردم 
و مشکالتی که دشمن به وجود آورده، است. پس 
از تکیه و تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام 
دوم بر نکات هفت گانه، همچنین سخنرانی ایام 
نوروز ایشان و بیان مبسوط   تر مسائل و انتخاب 
شعار سال که مباحث اقتصاد مقاومتی است -در 
راســتای همان برنامه های 1۰ سال گذشته که 
اقتصاد مقاومتی در شعارها مطرح می شد- ایشان 
بر مسائل معیشتی و مشارکت های عمومی بسیار 

تأکید کردند.
رهبری در بیانی کلیدی خطاب به مســئوالن و 
مردم فرمودند: حاال که دشمن آرایش جنگی به 
خــود گرفته باید در مقابل آرایش جنگی آن ها، 
آرایش جنگی به خود بگیریم. یکی از این مراکز 
که باید برای مقابله با دشمن تجهیز و آماده شود 
همین مســاجد است. مســاجدی که حتی در 
دورترین و محروم ترین نقطه کشور وجود داشته 

و ارتباط مستقیمی با مردم و جامعه دارد.
با توجه به مطالب ذکر شده، اساسی ترین رویکرد 

مسجد، جلب مشارکت های مردمی است. 
مساجد به عنوان پایگاهی برای ترویج مشارکت 
اجتماعی می توانند رابطی میان دست اندرکاران 
مســجد، اعضای هیئــت امنا، خــدام و امامان 
جماعت با مردم و نمازگزاران باشــند تا بتوانیم 
در جنگ رودررویی که دشمن آغاز کرده پیروز 
باشیم. رمز پیروزی در این جبهه توجه به مسائل 

فرهنگی است.
شاید این سؤال در ذهن مخاطبان عزیز به وجود 
بیاید اینکه مساجد بخواهند در مسائل اجتماعی 

ورود پیدا کنند، چه نفعی برای مردم دارد؟
مسجد در هر محله، منطقه و روستایی با امامت 
جماعت، دست اندرکاران و خدمتگزاران بی مزد 
و با حقوق معنوی اداره می شود. اگر مساجد ورود 
جدی به مسائل اجتماعی پیدا کنند، اساسی ترین 
نفعش این اســت که می توانند در آنجا بســیج 
عمومی محله را برای خدمت رســانی به مردم 
نیازمنــد آماده کنند. مســاجد و افرادی که در 
آن ها به عنوان خدمتگزار هســتند از یک طرف 
می توانند بسترها، زمینه ها و فرصت های اطراف 
روستا یا شهر را بررســی کرده و از طرف دیگر 
با مشارکت کل محله و با هدایت امام جماعت، 
گوشه ای از این معضالت اجتماعی، اقتصادی و 

معیشتی را حل و فصل نمایند.
نکتــه پایانی اینکه اگر آقایانی که در مســاجد 
هستند؛ آقایان هیئت امنا، بسیج، کانون و امام 
جماعت و خود ما که در امور مســجد هستیم، 
خود را خدمتگزار نمازگزاران و اهل محل در هر 
مسجد بدانیم، رویکرد ارزشمندی که خود مردم 
محله دارند، این ها می تواند بسیار نقش آفرینی 
کند. امیدواریم با نعمت همجواری امام رضا)ع( 
که ما خراسانی ها و مشهدی ها از آن بهره مندیم، 
بتوانیم در وظایفمان نقش خدمتگزاری  خود را به 

نحو مطلوب انجام دهیم.

هفدهمین اجالس سراسری روز 
مسجد برگزار می شود

تسنیم : همزمان با روز جهانی مسجد و سالروز 
به آتش کشیده شدن مسجد االقصی توسط رژیم 
صهیونیســتی، هفدهمین اجالس سراسری روز 
مسجد امروز در حسینیه الزهرا سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی برگزار می شود. بنابر این گزارش، 
این اجالس با ســخنرانی آیت اهلل محسن اراکی، 
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اســالمی 
و با حضور ائمه جماعات مســاجد استان تهران 
ساعت 8:۳۰ در حسینیه الزهرا سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی برگزار می شود. بیست و یکم 
آگوســت هر سال که مصادف با ۳1 مرداد است، 
روز جهانی مساجد نام گذاری شده است. در سال 
1۳48 در چنین روزی مسجداالقصی که قبله اول 
مســلمین جهان است، توسط صهیونیست ها به 

آتش کشیده شد.

 نباید مسجد را 
منحصر به خواندن 
نماز کنیم بلکه باید 
در آن ها نماز اقامه 
شود. اقامه مفهوم 

کلی تری دارد و 
 رسیدگی به 

 سائل و محروم، 
تمدن سازی و... را 
نیز شامل می شود
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یادداشت

 حجت االسالم والمسلمین وفایی
مدیر مرکز رسیدگی به امور 
مساجد خراسان رضوی

خبر

معارف: اســتاد بازنشســته دانشــگاه خوارزمی گفت: در زمان 
امیرالمؤمنین)ع( بازار به گونه ای تنظیم می  شــد که در کنار آن 
مسجدی وجود داشته باشــد؛ خواه این مسجد در وسط بازار یا 
در مجاورت آن باشد؛ زیرا مسجد معموالً محل تجمع مردم برای 
آموزش احکام به ویژه احکام فقهی است تا بازاریان هم با حالل و 

حرام الهی آشنا شوند.
حجت االســالم غالمرضا مصطفی پور، مدرس حوزه و دانشگاه و 
استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی، در گفت وگویی با خبرگزاری 
ایکنــا، به بیان نکاتی درباره ویژگی های بازار اســالمی و اهمیت 
آموزش های فقهی و مکاســب به بازاریــان پرداخت که در ادامه 

مختصری از آن را می خوانید. 

  اول احکام فقهی بعد تجارت!
معروف است که حضرت امیرالمؤمنین)ع( زمانی که حکومت کوفه 
را در دســت گرفتند همواره نماز مغرب و عشا را به امامت برگزار 
کرده، سپس به منبر می رفتند و می فرمودند: »الفقه ثم المتجر« 
یعنــی ای مردم، اول احکام فقهی و حــالل و حرام را بیاموزید و 

سپس به تجارت بپردازید.
معلوم اســت که رابطه تنگاتنگی بین آشنایی با احکام فقهی و 
احکام حالل و حرام و تجارت وجود دارد. حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
این تذکر را پیوسته بیان می فرمودند و برهمین اساس هم بازار به 
گونه ای تنظیم می شد که در کنار آن مسجدی وجود داشته باشد؛ 
خواه این مسجد در وسط بازار یا در مجاورت آن باشد؛ زیرا مسجد 
معموالً محل تجمع مردم برای آموزش احکام و بویژه احکام فقهی 
اســت تا این بازاریان بتوانند با حضور در مساجد با حالل و حرام 
الهی آشــنا شوند. عمالً در بازارهای قدیمی نیز چنین بود، یعنی 
بازار در کنار مســجد یا مســجد در دل بازار قرار داشت. این هم 
نشانه ای از اهمیت موضوعی است که بیان شد. از سوی دیگر علما 
و بزرگان ما کتاب های فراوانی هم در ارتباط با مکاســب و متاجر 

نوشته اند. مکاسب از کسب و متاجر هم از تجارت می آید.

  توجه به احکام شرعی در کسب درآمد
اساس این موضوع هم در قرآن کریم آمده است که خداوند متعال 
َِّذیَن آَمُنوا  در سوره نساء خطاب به مؤمنان فرموده است: »یا أَیَُّها ال
اَل تَأُْکُلوا أَْمَوالَُکْم بَْیَنُکْم بِالَْباِطِل إاِلَّ أَْن تَُکوَن تَِجاَرًة َعْن تََراٍض ِمْنُکْم 
َ َکاَن بُِکْم َرِحیًما؛ ای کسانی که ایمان  َواَل تَْقُتُلوا أَنُْفَســُکْم إِنَّ اهللَّ

آورده  اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی 
با تراضی یکدیگر از شما انجام گرفته باشد و خودتان را مکشید، 
زیرا خدا همواره با شما مهربان است« )النساء/ ۲۹(. خداوند متعال 
در ایــن آیه تأکید کرده، اموال دیگران را تصرف نکنید مگر به دو 
شرط؛ شرط نخست اینکه تجارتی انجام شده باشد و دیگر اینکه 

این تجارت باید بر اساس رضایت طرفین شکل بگیرد. 
واقعیت این است که یک انسان بازاری با انواع احکام روبه رو است، 
زیــرا می خواهد از این طریق تولیــد درآمد کند و درآمد وی هم 
حالل باشد. شاید به همین دلیل هم باشد که گفته اند اگر عبادت 
را به 1۰ قسمت تقسیم کنیم ۹ قسمت آن درآمد حالل است. اگر 
قرار است این درآمد حالل باشد باید براساس احکام شرعی بدست 
بیاید. منظور از احکام شــرعی هم این است که حالل و حرام را 
بدانیم و طبیعتاً دادوستد خود را هم بر همان اساس تنظیم کنیم. 
برای اینکه گرفتار حرام نشویم نخستین کار این است که بدانیم 
اساســاً خرید و فروش چه چیزهایی حالل و چه چیزهایی حرام 
است. مرحوم شیخ انصاری کتاب »مکاسب« را نوشته اند و نخستین 
بخش آن »مکاســب محرمه« نام دارد؛ یعنی درآمدهای حرام را 

معرفی کرده است.

  تفاوت بیع و رباخواری در قرآن کریم
در قرآن کریم آمده است، عده ای می گفتند چه فرقی بین تجارت 
و بیع با رباخواری وجود دارد، زیرا در تجارت در برابر کاالیی که 
خریداری می کنیم سودی را هم برای فروش آن دریافت می کنیم؛ 
ربا هم به همین شکل است و ما پولی را به کسی می دهیم و پول 
بیشــتری دریافت کرده یا کاالیی می دهیم و کاالی بیشتری در 
قبال آن دریافت می کنیم. اما خداوند می فرماید بین این دو فرق 
زیــادی وجود دارد، چراکه در خرید و فروش، کاالیی را به مردم 
عرضه کرده و دسترسی آن ها به آن کاال را آسان می کنیم اما در 

رباخواری، چنین کاری محقق نمی شود.
اگر حکومت اســالمی بخواهد در چارچــوب حکومت حضرت 
علــی)ع( عمل کند باید مردم را با فقــه و احکام حالل و حرام 
آشــنا کند و مردم هم منابع درآمدی حالل در بازار را بیاموزند. 
این کار مهمی است که بخشی از آن به حکومت مربوط می شود 
و بخشی به خود بازاریان، بخشی هم برعهده علما و دانشمندان 
دینی اســت که در بازار نفوذ داشته باشــند و مردم را با احکام 

شرعی آشنا کنند.

حکومت اسالمی مردم را 
با احکام حالل و حرام بازار آشنا کند

jگفت و گو با حجت االسالم مصطفی پور درباره رابطه مسجد و بازار در حکومت امیرالمؤمنین

گفت و گو 

حاشیه

 پایان نامه   نویسی 
اشکال شرعی دارد

نه تنها درآمدهای بازاریان بلکه 
سایر درآمدها هم باید بر اساس 
قواعد شرعی باشند؛ بدین معنی 
که یک کارمنــد هم باید توجه 
داشته باشــد چگونه کار کند تا 

حقوقــی که دریافت می کند، حالل باشــد. چند روز 
پیــش وزارت علوم اعالم کرد برخــی افراد از طریق 
نوشــتن پایان نامه برای افرادی که واحدهای علمی 
را در مقطع کارشناســی ارشــد یا دکترا گذرانده اند، 
کســب درآمد می کنند. در واقع چون آن شــخص 
توان علمی ندارد شخص دیگری را اجیر کرده و پول 
در اختیــارش قرار می دهد تا بــه عنوان یک محقق، 
پایان نامه را برای وی بنویسد. این دقیقاً دزدی علمی 
اســت و اشکال شــرعی دارد. در تحقیق و پژوهش، 
اصطالحی به نام ســرقت ادبی وجود دارد که بدین 
معناســت کتاب دیگران را به نام خــود چاپ کرده 
یا بدون ارجــاع دادن به منابــع، از کتاب های دیگر 
بهره برداری کــرده و به نام خودمان منتشــر کنیم. 
متأســفانه امروزه جامعه ما به دلیــل بی توجهی به 
احکام شــرعی دچار انواع درآمدهای نامشروع است 
که از جمله آن ها گران فروشی، کم فروشی، رباخواری 
و... اســت. بنابراین حوزه های ما باید با این مســائل 
و به ویژه مســائل جدید آشنا باشــند و مردم را هم 
آشــنا کنند تا مبادا جامعه دچار حرام خواری شود؛ 
زیرا حرام خواری منجر به مشکالت بسیاری در جامعه 

خواهد شد.
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 سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصاراهلل یمن در 
سخنانی روز والیت و عید غدیرخم را به ملت یمن و مسلمانان 
جهان تبریک گفته و بر اهمیت احیای مناسبت روز والیت به 

عنوان »روز تکمیل دین« تأکید کرد.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس که تا چند روز دیگر با 
سران دو کشور آلمان و فرانسه دیدار می کند، از این دو کشور 

خواست تا موضع خود درباره برگزیت را تغییر دهند.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت: اگر صلح 
برقرار شود ولی داعش فعالیت خود را در افغانستان ادامه دهد، 

زنده ماندن داعش به خیر افغانستان نیست.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت:  هیچ تهدید 
ناشــی از آلودگی اتمی پس از حادثــه اتمی در جریان یک 

آزمایش نظامی در شمال غرب روسیه وجود ندارد.

»مت فردریکسن« نخســت وزیر دانمــارک در واکنش به 
پیشنهاد »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای خرید جزیره 
گرینلند از کپنهاگ، این پیشنهاد را مضحک و مسخره خواند.

سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه در طول 
سال جاری، حمالت تروریست ها در منطقه آتش بس متوقف 
نشده است، اعالم کرد: به هر نوع حمله به نظامیان روسیه در 
منطقه کاهش تنش در ادلب ســوریه قاطعانه پاسخ خواهیم 

داد؛ ما این موضوع را به آنکارا نیز اطالع داده ایم.

ورود  به »خان شیخون« پس از پنج سال
»شورشــی های مســلح عضو  نیک پنــدار  جهان/   
جبهه النصره از خان شــیخون بیرون رفته اند« این جمله 
کوتاه که گروه موســوم به دیده بان حقوق بشــر سوریه و 
نزدیک به تروریســت ها آن را گفته است، خالصه اتفاقات 
اخیر در سوریه اســت. به این ترتیب ارتش سوریه پس از 
5 ســال از شمال وارد خان شیخون شده  و این شهر  را به 
طور کامل آزاد کند.گفته می شــود عده ای از شورشی های 
مسلح به سمت ترکیه فرار کرده اند. اما اگر بخواهیم دقیق تر 
بگوییم، اگرچه ارتش سوریه پس از پنج سال به بخش هایی 
از شمال خان شیخون وارد شده ، این شهر پیش از شروع 
جنگ در ســوریه 100هزار نفر جمعیت داشت. یک منبع 
نظامی سوری به شبکه روســیا الیوم گفته است: »ارتش 
ســوریه کنترل روستای ترعی و تپه راهبردی آن در شرق 

خان شیخون را تقویت کرد«.
این شهر به دلیل اینکه در مسیر بزرگراه حلب-دمشق قرار 

دارد، نقشی راهبردی در ادامه جنگ دارد.
ارتش سوریه از حدود یک ماه پیش عملیات گسترده نظامی 
را برای بازپسگیری استان ادلب از تروریست ها آغاز کرده و 
توانسته است شــماری از شهرک ها و تپه های راهبردی را 
بازپس بگیرد. با وجود این، کمک های مســتقیم ترکیه به 
تروریست ها در استان ادلب، کار را کمی سخت کرده است.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه به خبرگزاری 
سانا گفته است: »تجهیزات زرهی  ترکیه همراه با مهمات 
از مرزها عبور کرده و وارد شهر خان شیخون در ادلب شده 
اســت تا به تروریست های شکســت خورده جبهه النصره 
کمک کند و این خود حمایت نامحدود ترکیه از گروه های 
تروریستی را اثبات می کند«.از خان شیخون تا نزدیک ترین 
مرز قابل دسترس ترکیه حدود 90 کیلومتر فاصله است.این 
منبع وزارت خارجه ســوریه ادامه داده است: »سوریه این 
دخالت آشــکار ترکیه را محکوم کرده و رژیم این کشور را 
مسئول کامل پیامدهای نقض آشکار حاکمیت و تمامیت و 
سالمت ارضی کشور و نیز نقض قوانین بین المللی می داند«.از 
سوی دیگر وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد حمالت هوایی روز 
دوشنبه به کاروان نظامی این کشور در شمال غربی سوریه 
منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن 1۲ نفر دیگر 
شده است.وزارت خارجه سوریه اعالم کرده است این کاروان 
قصد داشته است تجهیزات زرهی و مهمات را به شورشیان 
در خان شیخون تحویل دهد.ترکیه یکی از سه کشور ضامن 
صلح در سوریه اســت و به طور مستقیم با تروریست های 
جبهه النصره )تحریر الشــام( و دیگــر گروه ها ارتباط دارد. 
امــا در ماه های اخیر ترکیه تالشــی بــرای راضی کردن 
تروریســت ها در جهت رعایت آتش بس انجام نداده است.

العالم: در اقدامی که نشــان دهنده مواجهه 
مستقیم ریاض و ابوظبی است، جنگنده های 
سعودی تجمع نیروهای تحت امر امارات در 

»أبین« یمن را بمباران کردند.
آسوشیتدپرس: بــا خودکشــی یک افسر 
دیگر پلیس فرانسه، آمار موارد مرگ ناشی از 
خودکشی در میان نیروهای پلیس این کشور 
تنها در سال جاری به ۶۴ نفر رسیده است. هر 
هفته، دو پلیس فرانسوی خودکشی می کنند.

آناتولی: الهان عمر و رشیده طلیب، اعضای 
مجلس نمایندگان آمریکا که ورودشــان به 
فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس ممنوع 
شده، در نشســت خبری مشترک از اعضای 
کنگره خواستند به فلسطین رفته و واقعیات 

تلخ اشغال را از نزدیک مشاهده کنند.
اســپوتنیک: مقام های روســیه و چین در 
اظهاراتــی جداگانه از اقدام آمریکا در آزمایش 
موشک کروز میانبرد انتقاد کردند؛ اقدامی که 
پس از خروج واشنگتن از پیمان منع موشک های 
هســته ای میانبــرد صــورت گرفته اســت.

مرکزمطالعات استراتژیک و بین المللی نوشت

فعال شدن گسل قومیت گرایی 
در بوسنی و خطرات پیش رو

خالدی: اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین المللی در یادداشتی تحت عنوان »احیای 
قوم گرایی و تأثیرات آن بر یکپارچگی و آینده 
بوسنی و هرزگوین« نوشت: بالکان غربی از زمان 
جنگ داخلی دهه 1990 شاهد پیشرفت های 
مثبت زیــادی بوده که از جمله آن می توان به 
عضویت برخی کشورها در اتحادیه اروپا اشاره 
کرد، با این وجود بــی ثباتی همچنان برخی 
ملت های منطقه و به ویژه بوسنی و هرزگوین 

را تهدید می کند. 
در ادامه آمده اســت: این بــی ثباتی تا حدی 
ناشــی از ساختار حاکمیتی است که از پیمان 
صلح دیتون در ســال 1995 به وجود آمد. بر 
اساس این توافق نامه بوسنی و هرزگوین میان 
سه گروه نژادی بوسنیایی، صرب و کروات به دو 
هویت سیاسی به نام جمهوری صرب ها و یک 
بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون 
بوسنی و هرزگوین با 10 استان تقسیم شد. این 
امر منجر به ایجاد بستر کامل سیاسی بر مبنای 
قومیتی شد که زمینه تجدید احساسات قومی- 

ناسیونالیستی را فراهم می کند.
 از ســوی دیگر برخی از کشــورهای همسایه 
)کرواســی، صربســتان( و کشــورهای دورتر 
)ترکیه( برای دستیابی به منافع قومی و سیاسی 
خود مســتقیماً در امور داخلی بوسنی دخالت 

می کنند. 
 ظهور ناسیونالیسم برای هر کشور می تواند از 
منظر سیاسی خطرناک باشد. ناسیونالیسم که 
ملت را از نظر قومیت تعریف می کند، همواره 
یک نیروی نهفته در بالکان غربی بوده است، اما 
اکنون توسط سیاستمداران و نیروهای سیاسی 
منطقه مورد سوء اســتفاده قرار گرفته و فعال 
می شود. اگرچه در بالکان غربی از دو دهه پیش 
درگیری های قومی پدیدار نشده، اما قوم گرایی 
جدید که تحــت عنــوان ملی گرایی صورت 
می گیرد، انسجام داخلی و ساختارهای حاکمیتی 
کشورهایی مانند بوسنی و هرزگوین که به طور 
فزاینــده ناکارآمد هســتند را تهدید می کند. 
بوســنی در گذشته سابقه نزاع گسترده قومی 
را داشته و اکنون دخالت های نابه جای روسیه، 
ترکیه، کرواسی و صربستان زنگ خطر دوباره 
فعال شدن این گسل و شعله ور شدن نزاع های 
قومی در این کشــور را به صدا در آورده است.

 عفو بین الملل خبر داد
اعتصاب غذای دسته جمعی 
زندانیان سیاسی در بحرین

ابنا: ســازمان عفو بین الملــل اعالم کرد 
بیش از ۴50 زندانی در دو زندان الحوض 
الجاف و جو در اعتراض به ضرب و شتم، 
نبود مراقبت های بهداشــتی و درمانی و 
تخریب وسایل زندانیان دست به اعتصاب 
غذای جمعی زدند. ســازمان صلح برای 
دموکراســی و حقوق بشــر نیز با انتشار 
توییتی تأکید کرد بیــش از ۶00 زندانی 
سیاسی برای توقف برخورد غیر انسانی با 
آن ها در زندان دست به اعتصاب غذا زدند. 
گفتنی است، زندانیان سیاسی بحرینی از 
دو روز پیــش اعتصاب غــذای خود را در 

زندان الحوض الجاف و جو آغاز کردند.

سراب خروج زودهنگام یانکی ها از افغانستان
مردم افغانستان، این همسایه شرقی در حالی روز دوشنبه به استقبال یکصدمین 
سالگرد استقالل کشورشان رفتند که وقوع چند حمله و انفجار تروریستی در دو 
سه روز اخیر بیش از 300 کشته و زخمی برجای گذاشت و جشن آن ها را تحت 

تأثیر قرار داده بود. 
این حمالت در حالی بود که دور هشتم مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان به 
تازگی پایان یافته و در میان انتشار اخبار ضد و نقیض از این گفت و گوها، دو طرف 
در مورد رســیدن به توافق، اظهارات خوشبینانه ای را مطرح کرده اند. اکنون اما 
پرسش مهم که از سوی تحلیلگران مورد توجه قرار گرفته، آن است که اشغالگران 
آمریکایی تا کی قرار است در افغانستان بمانند؟ آیا امکان خروج آن ها تا پیش از 

انتخابات افغانستان )۶ مهر( وجود خواهد داشت؟
اگرچه پیشــتر برخی منابع اخباری در مورد امضای توافق میان آمریکا و طالبان 
در روز عید قربان )که یکی از بندهای آن به خروج آمریکا از افغانستان می پردازد( 
مطرح کرده بودند، اما این موضوع نه تنها تحقق نیافت، بلکه با توجه به شــرایط 
موجود خروج سریع نظامیان ایاالت متحده امری بعید به نظر می رسد. نخستین 
مؤید این مسئله ضعف دولت کنونی افغانستان است. طالبان دولت کابل را وابسته 
و منتخب آمریکا دانسته و به همین جهت تاکنون از انجام هرگونه مذاکره رودررو 

با آن خودداری کرده است.
 از ســوی دیگر هر چه به پایان دوره ریاســت جمهوری نزدیک تر می شــویم، 
همان گونه که شخص اشرف غنی گفته است، دولت کنونی صالحیت خود را برای 
نشستن پشت میز مذاکره و انجام گفت وگو با طالبان از دست می دهد. انتخابات 
فضای سیاسی افغانستان را تحت الشعاع قرار داده و به همین دلیل تا زمان استقرار 
دولت جدید، به نتیجه رســیدن مذاکرات با طالبان و در نتیجه خروج نیروهای 

آمریکایی حداقل در یکی دو سال آتی ممکن نخواهد بود.
موضوع دوم اما نوع نگاه آمریکا به اشغال افغانستان است. اساساً باید توجه داشت 
ایاالت متحده نخستین کشوری است که از وجود ناامنی در منطقه منتفع بوده و 
به آن احتیاج دارد. آمریکا برای جنگ افغانستان هزینه بسیاری کرده و به همین 

دلیل به راحتی حاضر نخواهد بود بدون کسب منفعت این کشور را ترک کند. 
بنابراین مقامات واشنگتن به دنبال آن هستند با محکم کردن جای پای خود در 
افغانستان کشورهایی مانند روسیه، چین، هند و حتی ایران و پاکستان که از نظر 
مقامات کاخ سفید تهدیدی بالقوه برای این کشور محسوب می شوند را زیر نظر 
داشته باشد. به نظر می رسد خروج تمام اشغالگران از افغانستان با وجود وعده های 

مکرر دونالد ترامپ غیر واقعی بوده و سرابی بیش نیست. 
این اقدام رئیس جمهور ایاالت متحده را هم باید در راستای شوی انتخاباتی وی 
که برای تهییج مردم و کسب آرا و پیروزی در دور بعدی انتخابات صورت می گیرد، 
دســته بندی کرد. آمریکایی ها که به بهانه سرکوب طالبان و مبارزه با تروریسم 
افغانســتان را به اشغال خود در آورده بودند، اکنون و پس از گذشت 19 سال نه 
تنها به اهداف خود نرسیده اند، بلکه خطر قدرت یابی داعش نیز همسایه شرقی 
ما را تهدید می کند. حال به نظر می رسد واشنگتن در تالش است با مطرح کردن 
موضوع صلح خود را از منجالب بیرون کشیده و ادامه حضور غیر مشروع خود را 

قانونی جلوه دهد.
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عکس نوشت

اخراج ؛  تنها مجازات خفه کردن سیاهان
این روزها چیزهای عجیب و غریب زیاد می شنویم، اما اینکه شما بتوانید یک 
نفر را بکشید و فقط از کار اخراج شوید، دیگر خیلی عجیب است. این اتفاق در 
نیویورک افتاده است. به گزارش رویترز، پلیس نیویورک یک افسر پلیس سفید 
را به جرم خفه کردن یک سیاهپوست غیر مسلح فقط اخراج کرد. این افسر به 
نام اریک گارنر چهل و سه ساله است و گفته می شود اتهام فرد سیاهپوست هم 
فروش سیگارهای غیرقانونی در پیاده رو بوده است. وزارت دادگستری آمریکا و 
دادگاه عالی حوزه این پلیس هم از ادامه پیگیری این اتفاق خودداری کرده اند.

  به اتهام پشتیبانی از »پ ک ک«حاتم بخشی آل سعود به دیکتاتور   رسانه هنگ کنگی:
چین کارمند کنسولگری 
انگلیس را بازداشت کرد

 اعتراف البشیر به دریافت
رشوه ۹0 میلیون دالری

 دولت ترکیه سه شهردار
 را برکنار کرد

 فارس: به موازات ادامه تنش ها بین چین 
و کشورهای غربی به ویژه انگلیس و آمریکا 
بر ســر دخالت های آن ها در امور داخلی 
هنگ کنگ، یک رسانه محلی با عنوان پایگاه 
خبری »اچ کی01« از بازداشت یک کارمند 
کنسولگری انگلیس توسط پکن خبر داده 
است. »سیمون چنگ« که کارمند بخش 
تجارت و سرمایه گذاری کنسولگری است، 
هشتم آگوست )17 مرداد( برای شرکت در 
یک مراسم تجاری به شنزن چین رفته بود. 
وزارت خارجه انگلیس در بیانیه ای نگرانی 
شدید خود را از این اقدام اعالم کرده است. 

پکن این خبر را تأیید یا رد نکرده  است.

انتخاب: رئیس جمهور مخلوع سودان در 
نخستین جلسه محاکمه خود که مربوط به 
»فساد و کسب مال غیر مشروع« توسط وی 
بود، به دریافت 90 میلیون دالر از عربستان 
اعتراف کرد. البشیر اعتراف کرده است ۲5 
میلیون دالر از محمد بن سلمان، ولیعهد 
و ۶5 میلیون دالر از عبداهلل بن عبدالعزیز، 
پادشاه ســعودی دریافت کرده است. وی 
همچنین به دریافت یک میلیون دالر رشوه 
از خلیفه بــن زاید آل نهیان، رئیس دولت 
امارات اعتراف کرده است. عمر البشیر گفته 
اســت این پول ها در کارهای خیریه صرف 
شده، ولی موارد مصرفی آن  مشخص نیست.

مهر: دولت ترکیه شــهرداران ســه شهر 
»دیاربکر«، »وان« و »ماردین« را به دلیل 
آنچه پشتیبانی از گروهک های تروریستی 
خوانده شــده، از سمت خود برکنار کرده 
است. این افراد به جرایم مختلف از جمله 
عضویت در گروه تروریستی »پ ک ک« و 
نشر پروپاگاندای تروریستی متهم بوده اند. 
این در حالی است که وزارت کشور ترکیه 
دیروز از آغاز عملیاتــی با عنوان »کران« 
علیه پ ک ک در سه استان  حکاری، شرناق 
و وان خبر داد. شبه نظامیان کرد که آنکارا 
آن ها را تروریست می داند، سال هاست که 

با دولت ترکیه در حال جنگ هستند.
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      صفحه 8

ع ۹
۸۰
۶۶
۵۴

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
︣وژه  ﹡︷ــ︣ دارد ﹝﹫﹙﹍ــ︣د ﹝ــ﹢رد ﹡﹫ــ︀ز︎ 
 ﹅︣︵ ︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝︡اد ︗﹠ــ﹢ب را از﹝﹫︋

︣︡اری  ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩︠  ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ از︋ 
﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋ــ﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٨٣، ︑ــ︀ اراــ﹥ 
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢۴٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧ــ︀︋︡اری ﹝︺︀و﹡️ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝︣︡️ و ﹝﹠︀︋︹ دا﹡︪﹍︀ه 
 ︡﹫︫ ری- رو︋︣وی﹢﹊﹁ ︡﹫︫ دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︋﹙﹢ار

﹁﹊﹢ری ٩۴- ︫︣ک دا﹡︩ و ︨﹑﹝️- ︵︊﹆﹥ دوم ﹎︣دد.
٩٨/۵/٢٨ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٣١

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٠/۶/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١١/۶/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۶۶
۷۵

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ︎﹠︖ــ︣ه ﹨ــ︀ی آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝ــ﹩ 
︑︣﹝︀ل ︣︋﹉ ︎︣وژه ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝︡اد 

︗﹠ــ﹢ب را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩  ︋ــ︩  از  ︻﹞﹢﹝ــ﹩   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٨۴
 ﹏ــ︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا︀﹝﹡ ــ︡اری ، ﹡︭ــ︉ و راه ا﹡ــ︡ازی︣︠
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ ــ︀، از︐﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/۴٧۵ 
 ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر︋   ︋﹩﹞ ﹩﹊﹡︀ رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 
ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ︨︐︀د ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪︡ ︋﹙﹢ار 
﹁﹊ــ﹢ری -رو︋︣وی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴-︫ــ︣ک دا﹡︩ و 

︨﹑﹝️ - ︵︊﹆﹥ دوم  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/٣٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۶/٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٣/۶/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١۶/۶/٩٨

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹫︊︀︫︡.
/عروابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد
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آگهى مناقصه عمومى مرحله اول (نوبت اول)
︣ ﹨︪︐﹍︣د  ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫  ﹞︀ره ٢١/٧٢/ش ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٢/١۵︫  ︀ل ١٣٩٨ و﹝︖﹢ز︫  ﹢د︗﹥ ﹝︭﹢ب︨  ﹥ ا︨︐﹠︀د︋  شـهردارى هشتگرد در ﹡︷︣ دارد︋ 
︡ا︫︐﹩ ﹐︣و︋﹩، ا﹡︊︀︫️ ز︋︀﹜﹥ و ر﹁️ و  ︍︀ری ︗﹞︹ آوری، ︑﹀﹊﹫﹉، ﹞﹏ و﹡﹆﹏︋  ︣ون︨  ︣﹎︤اری وا﹡︖︀م ︑︪︣﹀︀ت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋   ︋﹤  ︋️︊︧﹡

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹏︫︣ح ︗︡ول ذ ﹤︋، (︫︣ ︀ت﹞︡︠)︫︣ ︴ روب ﹋﹢﹥ ﹨︀، ﹝︺︀︋︣ وا﹡︀ر︨ 
١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹊﹩ از رو︫︀ی ذ﹏ ارا﹥ ﹎︣دد: ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝︺︀دل ﹝︊﹙︼ ۵٪ ﹋﹥ از ︑︀ر درج آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ٩٠ روز ا︻︐︊︀ر 
︣﹡︡﹎︀ن ﹡﹀︣ اول ،دوم و︨﹢م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︣﹎︀ه   ︋-٢ . ۶٣۶ ﹤︊︺ ︺︊﹥ ﹨︪︐﹍︣د ﹋︫︡  ︀﹡﹉ ر︨︀﹜️︫  ﹥ ︧︀ب ١٠۶٧۶١٣٧۶١︋  ︀︫︡ و ︀ وار︤ ﹁﹫︩ ﹡﹆︡ی︋   ︋︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇دا︫︐﹥ و
 ️︋︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️.۴- ﹝︊﹙︼ ٢٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋  ︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از︎   ︫-٣.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲ ︉﹫︑︣︑ ﹤ ︍︣ده آ﹡︀ن︋  ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀
 ️︋﹢﹡ ﹩﹎︀پ آ از ︦  ︎﹤︐﹀﹨ ﹉ ا︨﹠︀د ︡︣  ︠️︗ ︡﹠﹡۵- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا.︡﹠︀﹝﹡ ﹤و ﹁﹫︩ آ﹡︣ا ارا ︤︣داری وار ﹥ ︧︀ب درآ﹝︫︡  ︣︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠﹤﹠︤﹨
 ︡︣ ﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹨﹠﹍︀م︠  ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۴-۴۴٢٢٢٠٢٢-٠٢۶ ︑﹞︀س ︀﹝﹡ ﹏︮︀﹠︡.۶- ﹐زم︋   ︫︀  ︋︀ ︣داری ﹨︪︐﹍︣د ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و︎﹫﹞︀ن ﹨︀ی︫  اول︋ 
ا︨﹠︀د دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹝﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ،️﹫﹢ر ︋﹥ ﹝︣ وا﹝︱︀ء ﹝︡︣︻︀﹝﹏، روز﹡︀﹝﹥ آ︣︠﹟ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ا︻︱︀ء ︫︣﹋️، ﹝︣ ︫︣﹋️ و ا︮﹏ و ﹋︍﹩ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ 
 ︣﹞در ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝︖︤ا( ا﹜︿- ب- ج) ﹐ک و ️︧︀︋ ﹩﹞ ︀دات﹠︪﹫︎ -︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا٨️︨﹫︤︗ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ -︡ه ﹝︐﹆︀︲﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.٧﹠︀﹝﹡

︫︡ه ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/۶/١۶ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣داری ︑﹢﹏ داده ︫﹢د.٩- ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︺︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

شرايط شركت كنندگان 5٪ سپرده شركت در 
مناقصه(ريال)

اعتبار(ريال) موضوع مناقصه رديف

اشخاص حقيقى يا حقوقى داراى سوابق كارى مرتبط با 
موضوع مناقصه مورد تاييد كارفرما وداراى گواهينامه 

صالحيت از اداره كل تعاون،كار ورفاه اجتماعى
1/146/788/990 22/935/779/816

برون سپارى جمع آورى، تفكيك، حمل ونقل 
بهداشتى اليروبى، انباشت زباله و رفت و روب 
كوچه ها، معابر وانهار سطح شهر(خدمات شهر)

1

︣دار ﹨︪︐﹍︣د  ︫-﹩﹠﹝  ا﹝﹫︣︋ 

جهان اگرچه گروه جی8 پس از شروع غائله 
را  روسیه  گرفتند  تصمیم  کریمه  و  اوکراین 
عنوانشان  دیگر  حاال  و  کنند  گروه حذف  از 
جی7شده، اما تقریباً هربار پیش از برگزاری 
نشست یکی از کشورهای گروه با پوتین دیدار 
می کند. امسال هم امانوئل مکرون این دیدار را 
انجام داد؛ دیداری که به نظر می رسد در حد 
یک کلمه بازی باقی مانده و دو طرف حرف 
مکرون  و  نداشته اند.پوتین  جدیدی  و  جدی 
پس از این دیدار در یک نشست خبری شرکت 
کردند و اتفاقاً در همین نشست هم به تیپ وتار 
هم زدند. رئیس جمهور فرانسه از نحوه برخورد 
روسیه با معترضان مسکو که در یک ماه اخیر 
به خیابان ها می آیند، انتقاد کرد و گفت: »دولت 
مسکو باید به آزادی بیان، آزادی راهپیمایی و 

انتخابات آزاد در این کشور توجه کند.«
مکرون ادامه داد: »در تابستان جاری ما مانند 
تمام اعضای دیگر شورای اتحادیه اروپا روسیه 
را به رعایت کامل آزادی اعتراض، آزادی بیان، 
آزادی اندیشه و آزادی شــرکت در انتخابات 

دعوت کردیم؛ زیرا ما به یک روســیه اروپایی 
باور داریم.«

این صحبت های مکرون ســبب شد تا پوتین 
هم ماجرای اعتراض هــای جلیقه زردها را در 
سراسر فرانســه پیش کشد و بگوید: »دوست 
نداشــتم این را بگویم، در فرانسه اعتراضاتی 
انجام می شود و ده ها نفر از معترضان مجروح 
و بسیاری از آنان بازداشت شدند. ولی روسیه 
در پی ایجاد شرایطی همانند شرایط اعتراض 

جلیقه زردهای فرانسوی در روسیه نیست.«
دســت آخر هم هر دو رئیس جمهور بر حق 
دولت خود برای برخــورد با خرابکاران تأکید 
کردند.ایران یکی دیگر از محورهای گفت وگوی 
کوتاه دو رئیس جمهــور بود، با این حال هیچ 
یک از دو طرف دربــاره ایران و تنش موجود 
میان این کشور با غرب سخن خاصی نگفتند.
مکــرون تنها گفت که در آســتانه نشســت 
گروه7 با روســیه درپی یافتــن راه حلی برای 
مسائل مختلف جهان از جمله اختالف میان 
اوکراین و روســیه و نیز تنــش موجود میان 

ایران با آمریکا گفت وگو می کند.نشست آتی 
ســران هفت قدرت صنعتی جهان موسوم به 
»جی7« به ریاست فرانســه قرار است از دوم 
تا چهارم شهریور ماه آتی در شهر بیاریتز واقع 
در جنوب غربی این کشور برگزار شود.اوکراین 
هم یکــی دیگر از محورهای دیدار این دو نفر 
بود و پوتین در مورد تنش این کشور با اوکراین 
گفــت که به هیچ قالب دیگری از گفت وگوها 
به جز چارچوب »گفت وگوهای نرماندی« باور 
ندارد.سران روســیه، آلمان، فرانسه و اوکراین 
چهار شرکت کننده در گفت وگوهای نرماندی 
هستند. امانوئل مکرون در نشست روز دوشنبه 
اعالم کرد این چهار کشور »در هفته های آتی« 

برای گفت وگو در مورد بحــران اوکراین گرد 
هم خواهند آمد. والدیمیر پوتین بدون تأیید 
شرکت در این نشســت گفت در گفت وگوی 
تلفنی اخیر خود با ولودیمیر زلینسکی، رئیس 
جمهوری اوکراین، »نشانه های خوش بینانه  ولی 
محتاطانه ای« دیده است.دوطرف درباره سوریه 
هــم گفت وگو کردند و همزمان با پیشــروی 
نیروهای ارتش سوریه در منطقه ادلب، مکرون 
از پوتین خواســت تا آتش بس در این منطقه 
را »بــه طور جدی« رعایــت کنند. پوتین در 
واکنش به درخواست اکید مخاطب خود گفت: 
دولت روســیه به درخواست ســوریه در کنار 
نیروهای این کشور با »تروریست ها« می جنگد.

سیاست بازی مکرون و پوتین
رؤسای جمهورفرانسه و روسیه در آستانه جی7 دیدارکردند

گزارش خبری

برای نخستین بار از شروع جنگ، ارتش سوریه بر مسیرحلب  دمشق مسلط شد
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